
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
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hälsotips
Kur sKa stärKa blåsmusiKen

det börjar vända

Jazz för  
och av unga

Musikant
  1/2022

hittade hem i kyrkanlivet efter bamstöd för ukraina

Lukas: 

Musikant  2/2022

”en ära”

KRITIK MOT MINSKAD BUDGET

Opera i 
ny miljö

Musikant
  3/2022

KONSERTVANA FÖR UNGAPROVSPEL I LONDON

Kvinnligatoner

Musikant  4/2022

idrott har bättre villkorhälsoprojekt igångmusikämnet förändrat

Samma 
låga priser 

som  
2022!



AnnonsBokning

Marie Olausson 
Tel 070-320 78 83 
info@marieolausson.se  
Convallaria Förlag AB

AnnonsMAteriAl 

Materialadress: anna@annatherese.eu 

Materialdag avser tryckfärdigt material, lämpligtvis hög-
upplöst PDF avsedd för press. Vid eventuella frågor av tek-
nisk 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)
4-färg 14.300:-

1/2-sida 
182x130 mm, 89x268 mm
4-färg 8.600:-

1/4-sida 
182x64 mm, 89x130 mm
4-färg 5.020:-

1/6-sida 
55x130 mm
4-färg 3.600:-

1/8-sida 
89x64 mm
4-färg 2.870:-

rAdAnnonser

Helårsboka dina radannonser under rubrik. 
Pris 2.400:- för ett år, fyra nummer.
Enstaka annonser 600:- per styck.
Du ser hur det ser ut på sidan 23 i varje nummer.
Kombinera vid behov med traditionell annons.SVERIGES 

ORKESTERFÖRBUND

Musikant
2023

Utgivning, sistA MAteriAldAg och Bokning 2023

 Utges  Materialdag Bokning senast
1/2023 3/2 10/1 20/12 2022
2/2023  12/5  17/4  14/4
3/2023  8/9  17/8  15/8
4/2023  17/11  25/10  23/10

AnnonsPriser 2023 

Som medlemstidning är Musikant befriad från moms, d.v.s. 
moms utgår ej på annonser och bilagor! 

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

orkesterformer
• Musiklärare
• Personer som via grundutbildningar och fortbild-

ning vill utveckla sitt musicerande
• Personer som gärna lyssnar till musik och som 

besöker andras konserter och musikarrangemang
Nya medlemsorkestrar tillkommer hela tiden, vilket 
innebär nya läsare som du har möjlighet att nå med 
ditt annonsbudskap!
Ur den aspekten är det bra att synas i varje nummer 
– antingen med en traditionell annons eller med 
rad annons under lämplig rubrik!
Flera annonser under året ger dig dessutom ett 
bättre pris! Minst två annonser under ett år, så får 
du 10% rabatt!
I vilka nummer vill du annonsera 2023? 
I ett nummer? I flera nummer? 
Ring redan idag och boka dina annonser för 2023! 
/Marie Olausson

Vad vill du  
sälja till våra 

läsare 2023?
Instrument, tillbehör, 
noter, utbildningar, 

upplevelser…?


