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Konsertstolen: Stöd KMH och få ditt namn på en stol i
Stockholms modernaste konsertsal - Kungasalen!
Nu finns möjligheten för privatpersoner och företag att få önskat namn på
en stol i KMH:s nya campus. För en gåva på 5000 kr får du som tack ditt
namn, eller det namn du väljer, på en plakett på en av stolarna i
Kungasalen. Ni som bidrar, privatpersoner eller företag, får dessutom ett
vackert diplom samt möjligheten att synas genom att stå med på en lista
över KMH:s stolsdonatorer på KMH:s hemsida.
Kungasalen ligger i det stora glashuset närmast Valhallavägen strax
innanför huvudentrén. Salen bjuder på fantastisk akustik och framstående
teknik. Scenen rymmer en fullstor symfoniorkester med kör på läktare och
en publik på ca 600 personer.
Att stödja KMH är enkelt:
1. Fyll i blanketten (se sidan 2), skriv ut och underteckna, och posta.
2. Du kommer att bli kontaktad personligen av oss.
3. Du bekräftar genom att betala in 5000 kr på:
KMH:s Plusgiro 18 24 26-7 eller Bankgiro 5050-0305
Ange ditt namn i meddelanderutan.
Skriv även in "akt 284" (om det finns utrymme).
Så här används ditt bidrag
Alla bidrag går oavkortat till inredning och infrastruktur i KMH:s nya
campus.
Villkor
Namnskylten kommer att finnas kvar så länge stolen är i brukbart skick.
Namnskylten kommer att monteras på stolen i Kungasalen under läsåret
2016/17.
Max antal tecken på plaketten är 30 stycken.
Är du intresserad och vill veta mer?
Kontakta: Cecilia Berg
E-postadress: cecilia.berg@kmh.se
Telefonnummer: 070 - 758 27 83

Tack för ditt bidrag!
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Konsertstolen: intresseanmälan
Fullständigt namn:
Adress:
Postnummer och ort:
E-post:
Telefon:
Önskat namn eller företag på namnskylten (max antal tecken 30)

Signatur___________________________________________
Jag önskar stå med på en lista över stolsdonatorer på KMH:s webbsida.
Ja
Nej

Blanketten skickas eller mailas till:
Kungl. Musikhögskolan
Cecilia Berg
Box 277 11
115 91 Stockholm
E-postadress: cecilia.berg@kmh.se
Telefonnummer: 070 - 758 27 83
www.kmh.se/stöd-kmh

Tack för ditt bidrag!

