E R H V E R V S K L U B B E N

BUSINESS
& OPERA

NETVÆRK MED PASSION

Spil sammen med os!
Den Jyske Opera fylder sale og

I kan også være med.

spillesteder i hele landet, men
operaforestillinger med sangere,

Et partnerskab med Den Jyske Opera

scenografi, kostumer og symfoniorkester

giver en enestående mulighed for at

kræver i dag økonomisk støtte fra såvel

styrke jeres netværk, brande jeres

fonde som erhvervslivet.

virksomhed og samtidig give jer store
oplevelser med opera og musik for alle i

Vores partnere udgør en skare af
forskellige og særligt udvalgte
virksomheder. Partnerskabet med Den

virksomheden. Som partner i Den Jyske
Operas erhvervsklub bliver I inviteret til en
række helt unikke arrangementer.

Jyske Opera styrker virksomhedernes
image og giver dem mulighed for

At være partner kan matche

at tilbyde gæster og medarbejdere

jeres virksomheds målsætninger

store oplevelser og skræddersyede

på forskellig vis: I kan indgå i et

arrangementer med opera.

partnerskab i flere år, I kan vælge at

Vidste du, at
Den Jyske Opera…
– har eksisteret siden 1947
med hjemsted i Aarhus
– har vundet flere priser
– er Danmarks største
turnerende operakompagni
med 60 ansatte
– har et fuldtidsansat kor og
egen skræddersal

sponsorere en enkeltstående opera, en
forestillingsrække, et undervisningseller udviklingsprojekt eller en
operasanger.
Vi værdsætter de personlige relationer
og skræddersyr gerne særlige og
eksklusive oplevelser til netop jeres
virksomhed, kunder og medarbejdere.
Så skal vi spille sammen?

Kontakt Fundraiser og sponsorchef
Sabrina Vinther på telefon 51 51 76 79
eller email sav@jyske-opera.dk

– laver aktiviteter for børn,
unge og familier
– spiller for ca. 55.000
publikummer årligt i hele
landet
– har årligt 100 forestillinger
og 200 aktiviteter og events
– samarbejder med:
Aarhus Symfoniorkester
Aalborg Symfoniorkester
Sønderjyllands Symfoniorkester
Odense Symfoniorkester
Copenhagen Phil
Prinsens Musikkorps
– samarbejder internationalt
med såvel solister som
kunstnerisk personale,
teaterforeninger og andre
organisationer
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VIP-invitationer til middage og forestillinger
Tre gange årligt modtager I en invitation for to personer til forestillinger
i Musikhuset Aarhus, Store Sal, med introduktion og middag inden
forestillingen samt drink i pausen.
Fribilletter
Vi tilbyder årligt 20 fribilletter i bedste kategori, som I kan vælge at
bruge til ledelsen, medarbejdere eller kunder. Som medlem af Den Jyske
Operas Erhvervsklub får jeres medarbejdere derudover 20 % rabat på
billetter til alle Den Jyske Operas egne forestillinger i Musikhuset Aarhus.
Rundvisninger, introduktioner m.m.
Er I en større gruppe, kan vi tilbyde rundvisninger bag scenen og
introduktioner ved f.eks. operachefen eller en instruktør.
VIP-arrangementer
Invitationer til VIP-arrangementer, hvor operachefen orienterer om
sæsonens repertoire, oplæg ved keynote speaker fra erhvervslivet samt
intim operakoncert.
Nyhedsmail
Nyhedsmails udsendes ca. hver anden måned.
Annoncer med 25 % rabat i programbogen
1 side i programbogen koster 9.750 kr. inkl. rabat.
(Normalpris 13.000 kr. ekskl. moms)
Logo eksponering og link til hjemmeside
Virksomhedens logo eksponeres på vores hjemmeside med link til
virksomhedens hjemmeside, i programbogen samt i Musikhusets Foyer
under forestillingerne.

BUSINESS
& OPERA

2/2022

Medlemskabet koster 30.000 kr. ekskl. moms pr. år

