Detta är ett välgörenhetsprojekt till förmån för Anhörigverksamhet i Varberg
tillsammans med Barncancerfonden och Anhörigas Riksförbund. Projektet
arrangeras av:
Varberg-Bocksten Rotaryklubb
Varberg-Getakärr Rotaryklubb
Varberg Rotaryklubb
Svenska Kyrkan i Varberg

Rotary i Varberg arrangerar en
unik önskekonsert i Varbergs
Kyrka den 16 november 2019
Rotary och dess verksamhet

Rotary är ett av världens största yrkesnätverk för välgörenhet, kulturutbyte,
hållbarhetsprojekt och fredsaktiviteter.
Rotary är ett internationellt nätverk av människor i alla världsdelar som lägger stor
kraft och stora resurser på att skapa en bättre värld. Ett av de större projekten, som
bland annat drivs tillsammans med Bill Gates, är att utrota Polio - ”End polio now. Ett
mycket framgångsrikt projekt som är mycket nära att gå i mål.
Många är de humanitära projekt som skapar bättre levnadsförhållanden, ofta på mindre
orter.

Rotary i Varberg

I Varberg finns tre Rotaryklubbar; Varbergs RK, Varberg Bocksten RK samt Varberg
Getakärr RK. Dessa klubbar driver såväl lokala humanitära projekt i Varberg samt är
engagerade i projekt i andra länder. Exempel på lokala projekt som rönt stor
uppskattning är ett läsprojekt för barn på lågstadiet i Bockstensskolan och ett projekt
med Mariedals Särskola i Varberg. Ett internationellt projekt som drivs från Varberg är
Bristol Academy i Uganda.

En unik föreställning

Som ett led i Rotarys lokala verksamhet har de tre klubbarna tillsammans tagit fram ett
unikt konsertkoncept som startade hösten 2018.
En Önskekonsert där Önskaren skall vara en känd och uppskattad lokal Varbergsprofil. I
år har Lina Brustad utsetts till ”Önskare”. Lina är till vardags Kanslichef på Anhörigas
Riksförbund i Varberg.
Intäkterna från biljetter tillfaller 2019 dels Barncancerfonden för deras arbete med
Almers Hus och dels Anhörigas Riksförbund.
Årets konsert äger rum lördagen den 16 november 2019 kl. 15.00. Möjlighet till
abonnerad extrakonsert finns. Denna startar kl. 18.00 samma dag. Båda konserterna är
ca 1 timme och 30 minuter långa, utan paus.

Sponsorer
Ett antal sponsormöjligheter finns för privatpersoner och företag som vill stödja ett
angeläget projekt och som vill använda Rotarys Önskekonsert i sin kommunikation med
anställda, kunder m.m.
Det finns tre olika nivåer på ett sponsorsamarbete:
Nivå 1
1. 4 biljetter till konserten
2. Omnämnande i annonsen inför konserten, i sociala media samt i programhäftet,
som alla besökare får utan kostnad
Pris: 3 500 kr
Nivå 2
1. 10 biljetter till konserten
2. Omnämnande, med logotype i annonsen inför konserten, i sociala media samt i
programhäftet, som alla besökare får utan kostnad
Pris: 10 000 kr
Abonnera en egen konsert, Nivå 3
Möjlighet finns för ett, eller flera företag i samarbete, att hyra en egen konsert. Denna
äger i så fall rum kl. 18.00 den 16 november 2019.
Totalt ingår 400 biljetter.
1. Ett eget programhäfte ingår där det finns stora möjligheter att påverka
innehållet.
2. Möjlighet till värdskap vid konserten
3. Möjlighet att profilera sig, träffa de medverkande m.m.
Pris 50 000 kr

Kontakt:
Anders Olsson, Varberg Bocksten Rotaryklubb, 0702-980 556 eller mail
anders.1953@telia.com
För mer information om Rotary: https://www.rotary.se/

Ekonomi - full transparens

Ekonomin runt Rotarys Önskekonsert har full transparens. Vårt mål är att intäkterna
från biljettförsäljningen skall till alla delar tillfalla Barncancer fonden och Anhörigas
Riksförbund. Vi planerar att sälja ett antal sponsorskap till privatpersoner och företag.
Intäkterna från dessa kommer i första hand att täcka våra omkostnader.
Kalkylen ser ut som följer:
Biljett Intäkter
=
Netto TB1
Sponsor Intäkter
Minus
=
Netto TB2

Biljettförsäljning. Biljettpris 200kr per styck, 400 platser
x kr
Övriga kostnader x kr
Netto bidrag till anhörigverksamheten i Varberg.

Bidraget kommer att överlämnas vid en speciell ceremoni. Inga kostnader kommer att
belasta Varbergsklubbarna. Däremot står klubbarna för projektledning, musikplanering,
sponsorförsäljning, marknadsföring och värdskap vid konserten.

Arrangör
Detta är ett välgörenhetsprojekt till förmån för Barncancerfonden och
Anhörigas Riksförbund och deras verksamhet på Almers Hus och arrangeras
2019 av
Varberg-Bocksten Rotaryklubb
Varberg-Getakärr Rotaryklubb
Varbergs Rotaryklubb
Svenska Kyrkan i Varberg
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