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Bollsbyn Järnvägstunnel Svanskog

SPONSRING OCH
FÖRETAGSERBJUDANDE

 

 



 

 

 
I Svanskog, närmare bestämt Bollsbyn på gränsen mellan

Säffle och Åmål kommun, finns en 263 meter lång

järnvägstunnel. Det är den längsta tunneln som finns på

Sveriges museijärnvägar. 

 

2022 lanserar Folkmusik i Svanskog kulturevenemanget

TÅGTUNNEL 263, där vi under en treårsperiod årligen kommer

att sätta upp en ny unik föreställning i tunneln.

 

 

"I sägnernas spår" är en föreställning som har urpremiär

den 13 augusti. I föreställningen får du följa med

Svanskogs Postiljon som tar med dig på en resa längs med

järnvägen där du får träffa på både vallflickor, rallare

och ett och annat mystiskt väsen. Du får även höra musik

hämtat ur det lokala folkmusikarvet, nyskriven musik av

våra artister och hela föreställningen baseras på skrönor,

myter och berättelser insamlade från Svanskogs befolkning.

 

 

I föreställningen ser och hör du: 
 

Therese Olsson Hugosson - klarinett, rollinnehavare,

manusförfattare och tonsättare.

 

Sandra Sjöström Johansson - sång, rollinnehavare.

 

Maria Andersson - fiol, rollinnehavare och

manusförfattare.
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3 ANLEDNINGAR ATT
SPONSRA 

TÅGTUNNEL 263

 

 

TURISTER OCH LOKALBEFOLKNING I VÅR PUBLIK
HANDLAR I ÅMÅL OCH SÄFFLE KOMMUN

Vår publik är lokalbefolkning som i sin vardag handlar i

det lokala näringslivet. Vår publik är också turister

från när och fjärran som åker på semester och som

behöver bo, äta och söker fler upplevelser i sin

semester.

DITT VARUMÄRKE SYNS I SAMBAND MED
HÖGKVALITATIV KULTUR

Ditt företags logga kan synas utifrån val av

sponsorpaket i flera av Folkmusik i Svanskogs kanaler,

t.ex. facebook, vår hemsida, i programboken och på

reklampelare på föreställningsplatsen.

DITT VARUMÄRKE SYNS SOM EN DEL AV EN STARK
OCH LEVANDE LANDSBYGD

Genom att synas i evenemang på landsbygden visar vi att

landsbygden är stark och levande, att vi har unika

värden i näringsliv och kulturliv till såväl

landsbygdsboende som turister och gäster.



SPONSORPAKETEN
 

 

BRONS 3000 KR

2 biljetter till valfri föreställning

Företagets namn på Folkmusik i Svanskogs webbsida

Tågtunnel 263 t.om. 31 dec 2022

Företagets namn i ett inlägg på Folkmusik i Svanskogs

Facebooksida tillsammans med andra BRONS-sponsorer

SILVER 5000 KR

4 biljetter till valfri föreställning

Företagets logga på Folkmusik i Svanskogs webbsida

Tågtunnel 263 t.om. 31 dec 2022

Företagets logga i ett inlägg på Folkmusik i Svanskogs

Facebooksida tillsammans med andra SILVER-sponsorer

GULD 10 000 KR

6 biljetter till valfri föreställning

Företagets logga som klickbar länk till företagets

hemsida på Folkmusik i Svanskogs webbsida Tågtunnel

263 t.om. 31 maj 2023

Företagets logga i ett eget inlägg på Folkmusik i

Svanskogs Facebooksida.

Namn i programboken (deadline för inlämning senast

29/7)

Företagets logga på stolpar vid föreställningens entré



SPONSORPAKETEN
 

 

PLATINA >11 000 KR

Biljetter till valfri föreställning

Klickbar företagslogotyp på Folkmusik i Svanskogs

webbsida om Tågtunnelprojektet

Företagets logga på Folkmusik i Svanskogs

Facebooksida.

Namn i programboken (deadline för inlämning senast

29/7)

Företagets logga på stolpar vid föreställningens entré

Reserverade platser

Möjlighet att få företagsflyers/reklamblad utdelade

Utställningsplats på skogsvägen vid järnvägen

Egna förslag

Skräddarsytt avtal mellan ert företag och Folkmusik i

Svanskog.

Exempel på innehåll i paketet:

Loggor ska vara i PNG-format och CMYK. 



KONTAKTUPPGIFTER
 

 

FOLKMUSIK I SVANSKOG

Organisationsnummer 

802518 - 7751

Organisationsform

Ideell förening, ej momsregistrerade.

Adress

Folkmusik i Svanskog

c/o Therese Olsson Hugosson

Källtegen Framgården

662 96 Svanskog

Kontaktpersoner

Therese Olsson Hugosson 076 - 841 63 90

Maria Andersson 0730 - 98 41 41

Mail 

hej@folkmusiksvanskog.se

Hemsida

www.folkmusiksvanskog.se

Facebook

FolkmusikSvanskog


