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TRÆD UD AF
HVERDAGEN
- OG IND I 
MUSIKKEN
De allerbedste musikalske oplevelser kræver en intim
atmosfære, hvor du mærker lyden helt tæt på. Følelsen
når tiden pludselig står stille, hårene rejser sig og
hjertet hamrer i takt med trommernes pulserende beat.

Magien ligger i forventningens glæde og begej-
stringen, når de første toner rammer scenekanten.
Øjeblikket, hvor publikum springer i luften. I fælles
beruselse og glæde.

Det er autentisk og kan ikke købes on-demand.

Fermaten er et regionalt spillested, der arbejder for at
skabe stærke musikalske liveoplevelser til dig, der
søger en ekstraordinær pause fra dagligdagen.
Hvert år præsenterer vi et alsidigt musikprogram med
et bredt spekter af kunstnere. Med fokus på alt fra det
folkelige til udbredelse af de smalle genrer.

Spillestedet drives af godt 100 frivillige lokale kræfter,
der bakkes op af en håndfuld passionerede
medarbejdere. Et mangfoldigt fællesskab med
udgangspunkt i musikken. Sammen tager vi ansvar for
udviklingen af både det musikalske og lokale miljø.

Koncert for koncert forfølges ambitionen om at tilbyde
helstøbte og opsigtsvækkende oplevelser med. Lad
dig overraske og overrumple. Luk nye toner ind og giv
din musiksmag lidt modstand.

Med andre ord: Sæt hverdagen på pause og skab et
frirum i musikken.



 

SPONSOR
PÅ
FERMATEN
Som sponsor på Fermaten er du med til at støtte
musikken, gåsehuden, den helt særlige stemning og
ikke mindst Herning som et vigtigt punkt på det
musikalske landkort. Et sponsorat giver dig også
eksklusive muligheder for at bruge spillestedet til at
forkæle dine medarbejdere eller kunder.

Fermaten er støttet af en lang række lokale
virksomheder, der laver alt fra stilladsudlejning og IT til
arkitektur og tekstforfatning.

Fermaten er nemlig for alle, og der er altid plads til nye
sponsorer til at indgå i det helt unikke fællesskab, som
vores sponsorer udgør.

Et sponsorat på Fermaten støtter først og fremmest
musikken. Det er selvfølgelig de store festlige
koncerter med artister som Andreas Odbjerg, Annika
Aakjær og Folkeklubben. Men din støtte går i høj grad
også til, at vi kan præsentere et program, som bugner
med forskellige genrer; blues med Thorbjørn Risager,
elektronisk musik med Lydmor og metal med MØL.

Din støtte er også med til at sikre, at Fermaten kan
gennemføre en række projekter, som udvikler det
lokale og regionale musikliv. Det er for eksempel
projekter, som er med til at få unge arrangører og
artister til at spire.

Derudover får du selvfølgelig en unik mulighed for at
pleje og forkæle både medarbejdere og kunder med en
oplevelse. Der er også eksklusiv mulighed for at leje
Fermatens Lounge, hvor I kan gøre noget særligt ud af
personalearrangementet.

Du får også muligheden for at få din virksomhed
eksponereret for mere end 25.000 årlige besøgende.



 

FERMATEN
LOUNGE
Skal du og dine kolleger mødes til en lækker middag
og en drink inden koncerten? Skal I holde
kundemøde et andet sted end på kontoret? Så er
Fermaten Lounge det helt perfekte sted. Som
sponsor har du nemlig eksklusiv mulighed for at leje
lokalet.

Fermaten Lounge er et unikt lokale placeret på
Fermatens førstesal. For det almene publikum er der
kun adgang nogle få gange om året til koncerter eller
arrangementer - men som sponsor har du en helt
særlig mulighed for at benytte lokalet.

Loungen er fyldt med atmosfære, musik og historie.
Faktisk anvendes den også som backstage, når de
større artister gæster Fermaten.

Middag inden en koncert på Fermaten
Foredrag eller intimkoncert for medarbejdere
Bestyrelses- eller kundemøder
Minikonference

Fermaten Lounge er lækkert indrettet lokale med plads
til cirka 35 siddende gæster. Vi har en velassorteret
bar med gode vine og specialøl, samt plads til en
mindre scene til akustisk livemusik, foredrag eller
anden underholdning, komplet med professionelt AV-
udstyr.

Loungen kan eksempelvis bruges til:

Vi kan rumme det meste og bestræber os på at kunne
skræddersy løsninger, der passer til dig og din
virksomhed.



PRIS (EX. MOMS) 5000,- 20.000,- 40.000,-

BILLETTER 24 80 100

ADGANG TIL STORE KONCERTER 2 PERSONER 4 PERSONER 6 PERSONER

LOGO PÅ FERMATENS HJEMMESIDE

SPONSORPAKKER
PÅ FERMATEN ER DER TÆNKT PÅ ALLE STØRRELSER VIRKSOMHEDER.
DERFOR KAN DU VÆLGE MELLEM TRE SPONSORPAKKER.

LOGO PÅ 65" TV-SKÆRM PÅ
SPILLESTEDET

LOGO I FERMATEN LOUNGE -

RET TIL AT BENYTTE FERMATENS BRAND 
OG INDHOLD PÅ SOCIALE MEDIER MV.

MULIGHED FOR AT LEJE FERMATEN
LOUNGE M. RABAT (NORMALPRIS: 4000,-) - 25% rabat 50% rabat

MULIGHED FOR AT LEJE FERMATENS 
SAL* -

MULIGHED FOR RABAT VED TILKØB AF
FLERE BILLETTER 10% rabat 20% rabat 30% rabat

MULIGHED FOR TILKØB AF
DRIKKEBILLETTER

SKATTEFRADRAG FOR TEGNING AF
SPONSORAT M. FORENINGEN FERMATEN

* 2 SPONSORKORT ELLER 80 BILLETTER
*  UDENFOR SÆSON

GO GULD PLATIN

FRI GARDEROBE TIL KONCERTER PÅ
FERMATEN

SPONSORKORT MED UEBEGRÆNSET
ADGANG TIL ALLE KONCERTER - 2* 2

I

I



VIL DU VIDE MERE?
Er du interesseret i at blive sponsor på
Fermaten, så tøv endelig ikke med at
kontakte os. Vi er altid klar til at tage en
uforpligtende snak, så vi kan finde en
løsning, der passer til dig, din virksom-
hed og dine medarbejdere.

Tlf. (Fermaten): 9722 5510
Tlf. (Katrine): 2752 6410

katrine@fermaten.dk

www.fermaten.dk


