
Musikant ges ut av Sveriges  
Orkesterförbund, som företräder 
och organiserar ca 9.000 musiker 
i ca 280 medlemsorkestrar.
Mer information om förbundet finner du på 
www.orkester.nu.

Projekten ”Body – Art – Mind” och ”Med öra för orkester”  
bidrar med kunskap och ger konkreta tips om bättre ljud-
miljöer, minskade risker för hörselskador, hantering av er-
gonomi och stress bland orkestermedlemmar.
Läs mera om dessa på:  
www.orkesterora.nu och bodyartmind.se

”LAGREGLERA KULTURSKOLAN”300 I PUBLIKEN BARA
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I NÅGRA REGIONERHÄLSOPRODUKTER OCH FILMER FRÅN BAM

fler än 50 i publiken?

kurSer pÅ Webben

kMH TeSTAr nYTT DiGiTAlT VerkTYG

SOF GER 
RÅD FÖR 
HÖSTEN
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BAM MÖTTE UNGDOMARHEMMA PÅ TURNÉAREL-DATAS NYA TJÄNSTER

LEKTIONERVIA NÄTET
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många nya sof-medlemmar

storband i fokus

musiklärare fick tips

orkester  
för unga
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Annonsbokning
Marie Olausson, info@marieolausson.se  

Tel 0911-21 10 09, 070-320 78 83

AnnonsmAteriAl 

Materialadress: anna@annatherese.eu 

Materialdag avser tryckfärdigt material, lämpligtvis högupp-

löst PDF avsedd för press. Vid eventuella frågor av teknisk 

natur skriv till Anna, anna@annatherese.eu.

Vill du ha hjälp med produktion av annons så meddelar du oss 

detta i god tid innan materialdag. 

rAbAtter
2–3 införanden = 10 % rabatt. 4 införanden = 15 % rabatt. 

Gäller vid samtidig bokning för införande under ett år.

bilAgor
Upplagan varierar allteftersom nya orkestrar tillkommer. 

Begär därför offert när du vill använda en bilaga för att nå 

våra läsare. 

Sveriges Orkesterförbunds kansli

c/o ArelData, Box 1148, 171 23 SOLNA 

tel 08-470 24 42 • fax 08-470 24 24
e-post info@orkester.nu • www.orkester.nu

1/1-sida 
182x268 mm (utfallande 

210x297 + 3 mm skärsmån)

s/v   9100:-  

4-färg 13650:-

1/2-sida 
182x130 mm, 89x268 mm

s/v  5460:-

4-färg 8190:-

1/4-sida 
182x64 mm, 89x130 mm

s/v  3185:-   

4-färg 4780:-

1/6-sida 
55x130 mm

s/v  2275:- 

4-färg  3415:-

1/8-sida 
89x64 mm

s/v  1820:- 

4-färg  2730:-

rAdAnnonser
Billiga alternativet för att synas ett helt år (fyra num-

mer) – 1900 kr! Enstaka annons 475 kr. Du ser hur det 

ser ut på sidan 23 i varje nummer. Kombinera vid behov 

med traditionella annonser på textsida.SVERIGES 
ORKESTERFÖRBUND
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Utgivning, sistA mAteriAldAg och bokning 2021
 Utges  Materialdag Bokning senast

1/2021 5/2 13/1 18/12 2020

2/2021  14/5  23/4  16/4

3/2021  3/9  9/8  5/8

4/2021  19/11  28/10  25/10

oförändrAde Priser 2021 

Som medlemstidning är Musikant befriad från moms, d.v.s. 

moms utgår ej på annonser och bilagor! 

Vad har du att sälja till 
våra läsare 2021? 
Instrument, tillbehör, noter,  
utbildningar, upplevelser…?

Annonsera i musikant när din målgrupp är: 
• Professionella och ideella orkestrar inom alla 

orkesterformer

• Musiklärare
• Personer som via grundutbildningar och fort-

bildning vill utveckla sitt musicerande

• Personer som gärna lyssnar till musik och som 
besöker andras konserter och musikarrange-

mang

Musikants läsare finns över hela landet och är 
i åldrarna 18–80 år. De fördelar sig med 66 % 

män och 33 % kvinnor och har mest troligt god 

köpkraft.

Ring 0911-21 10 09 så talar vi om hur du vill sy-

nas med dina annonser i Musikant! Välkommen 

att höra av dig!

/Marie Olausson


