Måla Rosa

Måla
Rosa
är en kampanj skapad av ambassadörerna
för Rosa Bandet 2012, konstnärerna Anna Benson och Peter Sköld.
– Vi har båda personliga erfarenheter av bröstcancer med folk i vår närhet som
har drabbats mycket illa och kände att vi verkligen vill göra något, säger Anna.
Genom sitt arbete inom konsten vill de skapa uppmärksamhet och få folk att
måla rosa under hela oktober.
– Åtminstone måla till förmån för det rosa. Att måla är så fritt och man måste
få utlopp för sina känslor när man målar. Hur de än är, säger Peter.
- Just att måla är för många drabbade en mycket vanlig terapiform. Vi är
därför väldigt glada över att få utse Anna och Peter som våra
ambassadörer 2012, säger Rebecca Hamner huvudansvarig Rosa Bandet

Rosa
Bandet
har funnits i tio års tid
och varje år skänker man pengar till kampen mot bröstcancer.

Senast 2011 fick man in hela 45 miljoner. Rosa Bandet ligger
under Cancerfonden i Sverige och kan ibland förknippas med
Bröstcancerfonden som är en helt annan organisation.
Ursprungligen kommer Rosa Bandet från amerikanska
“Pink Ribbon” som grundades 1992. Totalt delar Cancerfonden ut
392 miljoner kronor om året till cancerforskning

Bröstcancer är kvinnans vanligaste

cancersjukdom – mellan 15 och 20 kvinnor insjuknar
varje dag. Och varje år får mer än 7 000 kvinnor
beskedet att de har bröstcancer. Det innebär att var
nionde kvinna drabbas någon gång i livet

Var
går
pengarna?
Alla bidrag går oavkortat till kampanjen “Måla Rosa”
som är en del av Rosa Bandets kampanj 2012. Pengarna från Rosa Bandet går sedan för att finansiera
cancerforskning, sprida kunskap och driva opinion

Visionen
är att “Måla Rosa” blir en årlig
kampanj som skapar uppmärksamhet kring kampen
mot bröstcancer men som också förenar det
hemska med något så positivt som att måla

Syftet
är att kunna
bidra med så mycket pengar som

möjligt till kampen mot bröstcancer
och skapa uppmärksamhet kring
sjukdomen och möjligheten att hjälpa

Målet
är att samla in
2 miljoner kronor till Rosa Bandet 2012.

Och framförallt att ännu fler ska överleva!
Hjälp oss att hjälpa!

Trend
Antalet fall ökar med ca 1 procent varje år, men chansen att bli botad
har också ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler
fall upptäcks tidigt, och på att behandlingsmetoderna blivit bättre.
På 1960-talet levde ca 50 procent av bröstcancerpatienterna i Sverige
tio år efter diagnos och behandling. I dag är det ca 80 procent.
Fortfarande är det 1 av 33 drabbade kvinnor som dör av bröstcancer

Måla Rosa

Rosa
Bussen genom Sverige
En rosa buss med konceptet ”Måla Rosa” och hur man sms:ar + samt sponsorer rör sig genom Sverige under hela oktober månad.

.

Anna&Peter är naturligtvis med på hela resan. Bussen kommer att synas väldigt omfattande och under dess turné så har man fyra
större stopp. Man gör dock så många stopp som möjligt längs vägen. Varje stopp ska innebära en folksamling och målande på
bussen med penslar och färg samt lokal media och press. Alla har olika innehåll med gästande artister, kända auktionsförrättare,
röda mattan, profiler, media med mera
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Stockholm 3 oktober

En större kickoff sker i Stockholm där bussen rullar iväg ut på turnén. Profiler, allmänheten och media bjuds in. Rosa Bandet
presenterar Anna&Peter som sina två ambassadörer 2012. Mycket press görs kring detta datum. Auktionen kickar även igång

Göteborg 13 oktober

En större aktivitet görs i Göteborg med lokala profiler, allmänheten och media
Målsättningen är att få dit ett mycket stort antal människor

Malmö 20 oktober

- Galastad 2010

En större aktivitet görs i Malmö med lokala profiler, allmänheten och media
Målsättningen är att få dit ett mycket stort antal människor

Norrköping 27 oktober

- Galastad 2011

En större aktivitet görs i Norrköping med lokala profiler, allmänheten och media
Målsättningen är att få dit ett mycket stort antal människor

Anna&Peter kommer också att besöka olika platser med stora folksamlingar så som
26 oktober Torsås Marknad (Annas födelseort) senast hade man 25 000 besökare
Med många fler gator och torg längs vägen
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Final Galan 31 okt

På galan i Stockholm kommer bussen att finnas
med och Anna&Peter kommer att leverera en
check med “så här mycket har vi samlat in” i
direktsändning
Under galan kommer också ett
gemensamt större verk att auktioneras ut
signerat Anna&Peter. Det är unikt att två
konstnärer målar något tillsammans. Förväntad
försäljningssiffra är 500 000 kr

Auktion konst
Under oktober månad
pågå av 6 verk, varav
och Peter. Den stängs
att promotas på webb

kommer en auktion att
3 vardera signerat Anna
30 oktober och kommer
och via seriös partner
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Ett sms-prefix med “MålaRosa” kommer att
marknadsföras i alla kanaler och vara en stor
bidragskälla. Automatiskt skänker man 50 kr
utöver vanlig sms-taxa genom att sms:a in

Pocketbok

Anna släpper sin bok “C” i pocketformat med ett
rosa band runt sig och skänker för varje såld
bok 25 kr till kampanjen

Allt blir rosa

Både Anna&Peter syns ständigt på röda
mattan och fastnar ofta på bild. De kommer
båda att framträda i olika rosa kreationer under
hela oktober månad. Allt blir rosa - såväl
hemsidor som Facebook

Måla Rosa

Vill
du
vara
med?
“Måla Rosa” är ett bidragsprojekt som ska leva under hela oktober i syfte

att dra in pengar för kampen mot bröstcancer. Hjälps oss att göra det möjligt!

Guldrosa

100 000 kr

Silverrosa

50 000 kr

Ett stort konstverk signerat Anna&Peter
Logga på Rosa Bussen
Banner på hemsidorna, Facebook och blogg
Ett inlägg om företaget och dess support på blogg och Facebook
Logga på fotovägg
Logga på T-shirts
Logga på inbjudningar event
2st VIP-biljetter Rosa Bandet - galan
10st VIP-biljetter Event Rosa Bussen

Logga på Rosa Bussen
Banner på hemsidorna, Facebook och blogg
Ett inlägg om företaget och dess support på blogg och Facebook
Logga på fotovägg
Logga på inbjudningar event
6st VIP-biljetter Event Rosa Bussen

Rosa

25 000 kr

Banner på hemsidorna, Facebook och blogg
Ett inlägg om företaget och dess support på blogg och Facebook
Logga på fotovägg
Logga på inbjudningar event
4st VIP-biljetter Event Rosa Bussen

Hjälp oss att hjälpa!

Du kan alltid bidra
genom att sms:a
“MålaRosa” till
72 100

Anna
Benson
är journalist,
konstnär och författare. Tidigare var hon idrottare på

hög nivå och är svensk mästarinna i bordtennis med ett
förflutet som proffs både i Frankrike och Tyskland. Anna
pendlar mellan sina hem i Stockholm, Miami och Småland
och frilansar som journalist varvat med vernissage för sin
nakna konst samtidigt som hon skriver böcker. I januari
2011 sålde Anna ut sin första vernissage i Miami och hon
har nu över 12 utställningar bokade de närmaste åren.
Hon har fortsatt sälja ut och spås en lysande framtid
som konstnär. Anna släppte den mycket uppmärksammade
självbiografin “C” tidigare år. Boken handlar om en
förälskelse med en kvinna som har bröstcancer och får
en dödsdom. Som närmsta anhörig har Anna fått leva
med cancern varje dag

Ambassadörer
2012

Peter
Sköld
är Göteborgskonstnären
som idag får stor uppmärksamhet världen över för sina

galna, stora och färgstarka verk. Peter har målat i större
delen av sitt liv och ägnar sig heltid åt konsten. Samarbeten
med andra typer av varumärken har varit en av hans stora
framgångar. Röshults har fått en serie, av deras bästsäljare
Manhattanhyllorna, designade och signerade från 1/20.
Tillsammans med Audi har han folierat en hel bil med ett
av sina verk. Bagge Design tillsammans med Peter Sköld
står för ett spännande projekt. Design med konstverk på
elcyklar har också varit ett av de senaste jobben. Peter
kom i nära kontakt med cancer då hans fru för några
år sedan fick diagnosen. Med erfarenheten av års
kämpande med behandlingar och läkarbesök var det
en självklarhet att ställa upp i projektet ”Måla Rosa”

Alla bilder skänkta av Fotograf Anna Hult

Måla Rosa

