“DEN BEDSTE SKOLEKONCERT

NOGENSINDE!”

Citat fra adskillige elever, lærere og skoleinspektører i Norden

GRATIS ELLER BILLIGT
Forestil dig at få 2 sublime skolekoncerter
med en af de mest erfarne og dygtige
grupper indenfor området - og samtidig
en af de mest roste og professionelle
vokalpopgrupper i Europa - helt gratis!
Det lyder for utroligt til at være sandt,
men med lidt snilde kan det lade sig
gøre!

Ved at lave 2 skolekoncerter samme
dag, enten på samme skole eller ved
at lave samarbejde med en anden
skole, efterskole eller et gymnasium
i nærheden, kan I halvere prisen på
skolekoncerten. Ved ydermere at lave
en aftenkoncert på én af skolerne
kan I bringe prisen yderligere ned, og
kan I samle blot 225 publikummer
til aftenkoncerten - ja, så er jeres
skolekoncerter GRATIS! Se cases på
næste side.

BILLET eller RABAT?

For HVER billet, I sælger til aftenkoncerten, giver Basix jer enten 80 kroners rabat
på skolekoncerterne eller 1 gratis fribillet til aftenkoncerten til en lærer eller elev
på skolen. I vælger selv, hvilken fordel I vil have og kan godt blande, så I f.eks. får 50
fribilletter og 12.000 kroners rabat på skolekoncerterne ved 200 solgte billetter til
aftenkoncerten.

2 skolekoncerter +
aftenkoncert med
225 solgte billetter

GRATIS!

Pris pr. skolekoncert: 

2 skolekoncerter +
aftenkoncert med
150 solgte billetter
Pris pr. skolekoncert: 

3000,-

Hvis I vælger ikke at lave aftenkoncert, er
den samlede pris for de 2 skolekoncerter
18.000,De 2 dagsessions kan enten være
skolekoncerter, masterclasses med kor
eller musikalske workshops eller en
blanding af ovenstående.
Billetprisen på aftenkoncerterne er 160,-

2 skolekoncerter +
aftenkoncert med
100 solgte billetter
Pris pr. skolekoncert: 

5000,-

Basix medbringer lydudstyr og står for
KODA-afregning med videre.
I står for scene, lys, mad og drikke,
billetsalg og godt humør!
TIP! Sælg evt. snacks og drikkevarer i
pausen til aftenkoncerten og tjen penge
til jeres næste kulturelle arrangement.

TIPS TIL AT FÅ BILLIG SKOLEKONCERT
- OG MÅSKE ENDDA TJENE LIDT
EKSTRA TIL JERES NÆSTE KULTURELLE
ARRANGEMENT!
Jo flere billetter I sælger til aftenkoncerten, jo billigere bliver skolekoncerterne - og hvis det bliver en
kæmpe succés, tjener I ligefrem
penge på at have besøg af Basix.
Hvis det vilde skulle ske, at I f.eks.
samler 400 betalende publikummer
til aftenkoncerten, og I vælger at
bruge rabatfordelen, får I både gratis
skolekoncerter, og I tjener 14.000,- til
jeres næste arrangement - læg dette
sammen med evt. salg af snacks og
drikkevarer i pausen - så begynder det at
ligne noget!
Vi vil gerne hjælpe jer med at sælge
koncerten godt, så vi kan være
behjælpelige med følgende:
1.

2.
3.

Vi reklamerer for koncerten på
vores hjemmeside og på vores
facebookside med over 7000
brugere.
Vi kan sende jer plakater, hvis I har
lyst til at hænge sådan nogle op i
jeres lokalområde.
Vi stiller gerne op til telefoninterviews med den lokale
radiostation, hvis det lykkes jer at få
lavet noget dækning ad dén vej.

Herudover kan vi foreslå følgende tips til
at få gjort opmærksom på koncerten:
1. FÅ FORÆLDRE OG SØSKENDE MED
Sørg for, at alle elever hører deres
forældre, om ikke hele familien skulle
have en god oplevelse sammen.
Eleverne kender allerede Basix og nogle
af sangene, så det plejer at være en
fantastisk kombination, når forældrene
støder til om aftenen.

2. BRUG DE SOCIALE MEDIER
Få alle elever med Facebook, Google+
eller twitterkonto til at reklamere for
jeres skoles koncert. Lad dem dele
Youtube videoer med Basixsange og
skrive noget som: “De her kommer på
min skole i næste uge og spiller - kom og
hør dem!”
3. KONTAKT PRESSEN
Der er en god historie i, at I tager sagen i
egen hånd og sørger for, at I får kultur på
skolen. Kontakt pressen og få dem til at
dække arrangementet eller historien om,
hvordan I gør. Basix hjælper gerne med
udtalelser eller interviews.
4. HÆNG PLAKATER OP I BYEN
Basix leverer gerne plakater til jer – kvit
og frit!
5. EJERSKAB MED PROJEKTET
Jo mere eleverne tager ejerskab
med arrangementet, jo bedre
bliver oplevelsen, og jo mere er de
motiveret for at gøre en indsats for
mere kultur på skolen. Lav evt. et
tema i dagene op til koncerten, hvor I
gennemgår det pædagogiske materiale,
bruger Basix’ danske eller engelske
tekster i undervisningen eller lav et
elevudvalg, der får til opgave at tænke
kreative tanker, om hvordan I skaffer
publikummer til jeres koncert. En god
øvelse i projektledelse!
6. FIND SPONSORER
Hør firmaerne i lokalområdet, om der er
nogle, der vil støtte op om projektet, evt.
i form af en underskudgaranti.

BASIX - VOKALPOP I VERDENSKLASSE!
Basix har lavet mere end 600 skolekoncerter i deres karriere. Gruppens
koncept er gennemtjekket og velafprøvet
til mindste detalje, og erfaringerne fra
de mange skolekoncerter har givet en
ballast, som gør Basix i stand til at lave
gribende, inspirerende, lærerige, sjove
og hamrende musikalske skolekoncerter
for elever i alle aldre - lige fra 1. klasse
til gymnasieelever. Selv på udfordrede
skoler med ‘svære’ elevgrupper har Basix
en evne til at få alle med.
Skolekoncerten er et sammenhængende
pædagogisk forløb med masser af musik
og masser af publikumsdeltagelse.
Basix er efterhånden blevet et
stort internationalt navn indenfor
vokalmusikken - og gruppens nutidige
indgangsvinkel til musikken har givet

afkast i form af 5 store internationale
CARA-priser for bl.a. “Bedste Europæiske
Album” (for Basix’ 2 seneste album med
originalmateriale) og “Bedste Julealbum”.
Basix turnerer nu meget i både Danmark
og udlandet og har henrykt publikummer
i USA, Tyskland, Holland, Belgien,
Schweiz, Norge, Sverige, Slovakiet,
Estland og på Cypern.
Kontakt Anders på prod@basix.dk eller
på mobilnr: 23 960 961 og få en snak om,
hvordan vi kan få Basix til jeres skole.
Læs evt. også mere om Basix og find
gratis noder til skolens kor på:

www.basix.dk

