
Vän 500:-

• Välkomstpaket (inklusive en CD som är speciellt producerad för vänner)

• Förhandsbokning och rabatterade biljetter till O/Modernt konserter

• Regelbundna nyhetsbrev med artiklar och information om kommande konserter

Brons 1 000:-

• Allt ovan samt 

• Inbjudan till en mottagning under Festival O/Modernts öppningskväll

• Omnämnande i festivalprogrammet

Silver 3 000:-

• Allt ovan samt

• En personligt signerad CD från en O/Modernt-artist

• Två fribiljetter till både öppnings- och avslutningkonserten under festivalen 

Guld 5 000:-

• Allt ovan samt

• Inbjudan till lanseringsfester för nya album och specialevent

Platinum 10 000:-

• Allt ovan samt

• Middag med artisterna efter Festival O/Modernts avslutningskonsert

Du kan även bli Diamantvän (från 20 000:-) genom att

• Finansiera ett utbildnings- eller outreachprojekt

• Göra det möjligt för underpriviligierade grupper att gå på O/Modernt konserter

• Stödja en O/Modernt-artist

• Beställa ett nytt verk eller fi nansiera en publikation

• Finansiera ett CD-släpp

De exklusiva förmånerna är bland annat privata konserter med O/Modernt-artister 
och fribiljetter till alla O/Modernt  konserter under året.

Testamentsgåva

Om du vill göra ett bestående 
avtryck som bidrar till att 
O/Modernts vision kan leva vidare 
och fortsätta utvecklas, så är du 
välkommen att kontakta oss för 
vidare samtal.

Medlemskap i
vänföreningen som gåva

Du kan ge medlemskap i 
O/Modernt Vänner som gåva till 
en vän eller familjemedlem.

Kontakt

Louise Hughes, O/MODERNT

louise@omodernt.com

08 540 64 308

Vänner



O/Modernt är ett unikt koncept framtaget 
av violinisten Hugo Ticciati, som utforskar 
de levande förhållanderna mellan äldre 
och nutida kultur och består av följande, 
sammankopplade grenar:

O/Modernt har ett växande 
internationellt renommé för 
innovativa program och konserter 
med de mest spännande och kända 
artisterna över hela världen. 

Vårt nya vänprogram är ett utmärkt sätt för dig att stödja 
den ideella stiftelsen O/Modernt och ansluta dig till andra 
som delar din passion för kreativitet utan gränser. Förutom 
exklusiva förmåner blir du en viktig del av O/Modernt- 
familjen och vår spännande framtid.

Festival O/Modernt
Den veckolånga sommarfestivalen på 
Ulriksdals slottsteater Confi dencen

O/Modernt Kammarkorkester
Stråkorkester med Musikaliska som hemmascen

O/Modernt Stråkkvartett 
Invigd 2016

O/Modernt Beställningsverk
Nya verk inom alla konstformer

Utbildning och outreach
I samarbete med musikskolan Lilla 
Akademien

Den konstnärliga sidan 
av O/Modernt blomstrar, 
samtidigt så behöver vi stöd 
för att nå och utveckla vår 
vision på andra områden, 
som:

• Utveckling av utbildings-
och outreachprojekt

• Beställning av nya verk

• Gage till artister

Det är enkelt att bli en O/Modernt Vän, allt du
behöver göra är att mejla Louise Hughes på
louise@omodernt.com eller ringa 08 540 64 308.

Kontakt
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