FöretagsRock
2018
ROCKTÄVLING
AFTERWORK
KUNDEVENT
&
KUL KULTURSPONSRING!

FöretagsRock
Ett exklusivt och annorlunda sponsringspaket i form av
underhållande musiktävlingar i Kulturcentrum Ebenesers
regi, scen och lokaler.
Nio regionala företag bildar varsitt företagsband som fördelas på
tre separata deltävlingar. Vid varje deltävling tävlar tre band mot
varandra och framför två obligatoriska låtar och en valfri låt.
En jury tillsammans med publikens röster korar en vinnare vid varje
deltävling. Vinnande företagsband går till finalen i april.
Respektive företag bjuder in personal, eventuellt även kunder och
samarbetspartners till en trevlig och festlig afterwork med mat,
dryck. Tillsammans hejar man fram sina favorittalanger som
kämpar för ära och berömmelse uppe på scenen.
FöretagsRock 2018 pågår från januari till april för personal, kunder
och allmänhet under festliga och lekfulla former med mottot:
”BORN TO BE A ROCKSTAR”

Paketet
INNEHÅLL:

Festlokal med scen.
Trummor, basförstärkare, piano och två gitarrförstärkare.
Ljus, display och PA-system.
Professionell ljud- och ljustekniker.
20 st entrébiljetter till reserverat afterworkbord.
Exponering i Kulturcentrum Ebenesers lokaler och hemsida,
lokalpressannonsering och i sociala medier före, under och efter
evenemanget som också livesänds på Facebook.
Anmälningsavgift: 20 000 kr

som går till Kulturcentrum Ebenesers främjande av lokal och regional kulturutveckling.

TILLVAL:

Afterworkbiljetter för mat & dryck á 199 kr/st.
Afterworkbiljetter för mat exkl. dryck á 159 kr/st.
Upp till 20 st extra entrébiljetter till afterworkbord á 100 kr/st.

MER INFORMATION:

www.ebeneser.nu/foretagsrock

KONTAKTPERSONER:

Fredrika Johansson 076-110 09 79 - fredrika@ebeneser.nu
Mikael Elmegren
0705-480 285 - mikael@teamheja.se

Grupp 1 - 19/1-2018

Band A
Band B
Band C

Nio band fördelat i tre grupper.
Vinnande band från varje grupp går till final.
Finalvinnaren vinner ära, berömmelse och
erbjuds en spelning i Bluestältet under
Luleå Hamnfestival i juli 2018.

Grupp 2 - 16/2-2018

Band D
Band E

13/4 FINAL

Band F

Grupp 3 - 23/3-2018

Band G

En jury och publikens röster utser vinnaren i
varje grupp och slutligen i finalen.

Band H

Varje tävlingskväll är också öppen för
allmänheten.

Band I

Kulturcentrum Ebeneser
i samarbete med

