Hjälp oss att
ta nästa steg
och bli en del av
Victoriateatern
– sponsra vår
Steinwayflygel!
Vi vill hela tiden bli bättre på det vi gör och
alltid erbjuda dig som besökare den bästa
upplevelsen hos oss. Nu vill vi höja nivån
ännu ett snäpp genom att investera i en ny
flygel – och vi behöver din hjälp.
Genom en donation till vår flygelfond bidrar du till
att höja kvaliteten på vårt musikaliska programutbud och hjälper oss att säkra Victoriateaterns
framtid och ställning som en av Malmös mest
vitala och aktuella scener.

Varför en Steinway?
Steinway & Sons har över 160 års erfarenhet
av flygeltillverkning och är världens främsta
producent av flyglar. En Steinway är flyglarnas
motsvarighet till bilarnas Rolls-Royce och 19 av
20 konsertpianister föredrar att spela på en flygel från Steinway & Sons.
En flygel från Steinway & Sons är en investering som håller för många generationer framöver
och något som både kommer att höja Victoriateaterns status som scen och öka dess attraktionskraft både hos besökare och artister. Ryktet
sprider sig snabbt och många musiker söker sig
till en scen som kan erbjuda ett riktigt bra instrument av högsta klass.

Vad får jag som sponsor,
utöver stoltheten att bidra
till Victoriateaterns fortsatta
liv som scen?
Som sponsor blir du ägare till en exakt kopia av
den tangent eller de tangenter som du sponsrat,
får önskad ingravering på ett plakat i Victoriateaterns foajé, samt blir listad som flygelsponsor på vår hemsida.
Vid större donationer, som vid sponsring av en
hel oktav får man t.ex. som företag möjlighet att
synas på vår hemsida med logotyp, länkar och
mer information. Dessutom tillkommer såklart
fler guldkorn och godbitar – kontakta oss för att
få reda på mer!

Vilken flygel?
Tillverkare: Steinway & Sons
Modell: O,180 cm, 2013
Pris: 730 000 kr
Inkl. klimatanläggning och transport

Hur blir jag sponsor?
Klaviaturen består av 88 tangenter,
varav 52 vita och 36 svarta, uppdelade
i 7 oktaver.
Sponsornivåer:
}Vit tangent: 12 500 kr
}Svart tangent: 5 000 kr
}Hel oktav (7 vita, 5 svarta): 100 000 kr
Kontakta oss via e-post: flygel@victoria.se eller
telefon: 040-976602. Uppge ditt namn och telefonnummer och berätta hur många tangenter du
vill sponsra eller vilken summa du vill skänka.
Vi återkommer med mer information och ett
referensnummer för din inbetalning som görs
till bankgiro: 5650-6512 (Kulturföreningen Kontrast på Victoriateatern).

Vill eller kan du inte sponsra med en hel
tangent, men ändå vill bidra så går det såklart
bra – vi kallar det ”Victorias flygelvänner”.
Som vän stödjer du inte bara investeringen utan
också det fortsatta underhållet av flygeln och
bidrar till att den får ett långt liv.

Tack!
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