RUSK FESTIVAL
PARTNERS
Paketlösningar för företagspartners till kammarmusikfestivalen RUSK Kammarmusik i Jakobstad 22–26.11.2022
Konstnärlig ledare: Anna-Maria Helsing
Årets tema: Gudar och gudinnor
Årets tonsättare: Anna Thorvaldsdóttir & Johan Ullén

Bästa
företagare
Både inom kultur- och näringslivet värdesätts och
eftersträvas produkter av högsta möjliga nivå. Inom
bägge områden eftersträvar man att vara det bästa
som marknaden kan erbjuda. Österbotten är känt
för sin företagsamhet, med många internationellt
kända och erkända företag och varumärken. RUSK
Festival Partners är ett nytt partnerskap riktat till
företag som vill stödja och lyfta fram den kvalitet,
spetskompetens och konkurrenskraft som regionen
erbjuder.
Som partner till RUSK-festivalen ges företaget
möjlighet att ytterligare synliggöra arbetet som bedrivs i frågor relaterade till samhällsansvar, lyfta fram
sin PR och marknadsföring och utveckla sin personaloch kundvård. Ett samarbete med kulturbranschen
och den kreativa sektorn erbjuder många möjligheter för företag som är intresserade av att stärka
och utveckla sitt varumärke. Kammarmusikfestivalen RUSK har en viktig roll i att länka samman
kulturverksamheten och -utbildningarna i regionen.

Utöver att vara med och trygga framtiden för
en högklassig kammarmusikfestival, även i internationella mått mätt, med Jakobstad som hemort, stödjer RUSK Festival Partner indirekt även
Campus Allegro och de kulturutbildningar som verkar där. Några av utbildningarna är de enda i sitt
slag på svenska i Finland.
RUSK Kammarmusik i Jakobstad kan bland annat
erbjuda högklassiga konsertupplevelser för företagets anställda och kunder, mingelträffar med artister av världsklass och föreläsningar eller seminarier
med internationellt erkända kulturaktörer. Bekanta
dig gärna med några av våra paketlösningar nedan.
Möjligheterna är många och vi skräddarsyr gärna
upplevelser som passar era behov och önskemål.
Välkommen med som en av årets Festival Partners,
tillsammans lyfter vi fram hela regionens spetskompetens och konkurrenskraft!

Festival partner
Platinum

Festival partner
Gold

Festival partner
Silver

PRIS: 3 000 € + MOMS

PRIS: 1 500 € + MOMS

PRIS: 750 € + MOMS

Partnerpaketet PLATINUM innehåller:

Partnerpaketet GOLD innehåller:

Partnerpaketet SILVER innehåller:

• Status som sponsor för en av festivalens
huvudkonserter och omnämnande på festivalens hemsida.

• Status som sponsor för en av festivalens
huvudkonserter och omnämnande på
festivalens hemsida.

• Omnämnande på festivalens hemsida.

• Ett exklusivt konsertbesök hos företaget
med introduktion av festivalens konstnärliga
ledare kapellmästaren Anna-Maria Helsing. I
konserten som varar ca 30 minuter uppträder
några av årets RUSK-artister.

• En helsidesannons i festivalens programbok
samt företagets logotyp i samband med all
marknadsföring av konserten och festivalen.

• Rättighet för företaget att spela in besökskonserten med syftet att producera en kort
marknadsföringsfilm för publicering på
hemsida eller kanaler på sociala medier.
• En helsidesannons i festivalens programbok
samt företagets logotyp i samband med all
marknadsföring av konserten och festivalen.
• Presentation av företaget på festivalens
sociala medier i form av ett sponsrat inlägg.
• Möjlighet att visa en kort reklamfilm i salen
i början av konserten.
• Presentation av företaget i samband med
konsertintrot i Campus Allegros foajé samt
möjlighet för företaget att presentera sig i
aulan under hela festivalveckan.
• VIP-paket som inkluderar välkomstdrink,
fribiljett och pausservering för 8 personer
samt möjlighet att köpa flera biljetter till
rabatterat pris.

• Presentation av företaget på festivalens
sociala medier i form av ett sponsrat inlägg.
• Möjlighet att visa en kort reklamfilm i salen
i början av konserten.
• Presentation av företaget i samband med
konsertintrot i Campus Allegros foajé samt
möjlighet för företaget att presentera sig i
aulan under hela festivalveckan.
• VIP-paket som inkluderar välkomstdrink,
fribiljett och pausservering för 4 personer
samt möjlighet att köpa flera biljetter till
rabatterat pris.

• En halvsidesannons i festivalens programbok
samt företagets logotyp i samband med all
marknadsföring av konserten och festivalen.
• Presentation av företaget i samband med
konsertintrot i Campus Allegros foajé samt
möjlighet för företaget att presentera sig i
aulan under hela festivalveckan.
• VIP-paket som inkluderar välkomstdrink,
fribiljett och pausservering för 2 personer
samt möjlighet att köpa flera biljetter till
rabatterat pris.

O M F E S T I VA L E N

R U S K K A M M A R M U S I K I JA K O B S TA D


Verksam sedan: 2013


Festivalens längd: 5 dagar

RUSK Kammarmusik i Jakobstad är en
årligen återkommande festival med
internationellt erkända inbjudna toppartister. Högklassig kammarmusik
blandas med konsertupplevelser där
musikstilar och konstformer strålar
samman och möts under taket i Campus
Allegro, Jakobstad. Festivalens målsättning är att avspegla vår egen tid med
allt vad det innebär av förändringar och
utmaningar. RUSK är en smältugn där
kreativitet och skapande får strömma
RONDO CLASSIC, 2019
fritt i exotiska sammanhang under
årets mörkaste och ”ruskigaste” tid
i november. Festivalen grundades 2013 av klarinettisten Christoffer Sundqvist
och kompositören Sebastian Fagerlund, vilka fungerade som festivalens
konstnärliga ledare under åren 2013–2019. Sedan 2020 verkar dirigenten AnnaMaria Helsing som festivalens konstnärliga ledare. Efter åtta års arbete har
RUSK etablerat sig på såväl den finländska som på den europeiska festivalkartan och festivalen har beskrivits som “en av de mest innovativa kammarmusikfestivalerna” (Rondo Classic, 2019).

”En av de mest
innovativa
kammarmusikfestivalerna.”

RUSK Kammarmusik i Jakobstad är medlem i Finland Festivals som under sitt
tak samlar de bästa finländska festivalerna och de högklassiga upplevelser
som dessa erbjuder. Medlemskapet innebär en märkbart större synlighet för
festivalen såväl nationellt som internationellt. Programmet, kvaliteten och den
höga konstnärliga nivån har väckt stor uppskattning hos festivalens besökare.
RUSK-festivalen, som arrangeras av Jakobstads Sinfonietta, är även oerhört
betydelsefull för Schaumansalen, vars lovordade akustik planerats specifikt
för denna typ av evenemang.



Antal evenemang per år: ca 10–15


Publikantal: ca 2 600 samt lyssnare via radio/livestream
(ca 50 000 per år)
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Konstnärlig ledare: Anna-Maria Helsing


Årets tonsättare: Anna Thorvaldsdóttir & Johan Ullén


Årets tema: Gudar och gudinnor


Årets artister: Anabel Montesinos, Senja Rummukainen,
Johan Ullén, Philip Björkqvist, Christian Svarfvar, Angelika Klas,
Anna-Maria Helsing, Kotaja Quintet, Norrbotten NEO, Iceland
Dance Company, Mellersta Österbottens Kammarorkester,
Vasa stadsorkester m.fl.

KONSERTER 2022


22.11:
23.11:
23.11:
24.11:
25.11:
25.11:
26.11:
26.11:

lilla RUSK, Schaumansalen kl. 18.00
Öppningskonsert: Celestial Beings, Schaumansalen
kl. 19.00
Tango Angelico, Station 23 kl. 21.30
The Unbearable Lightness of Everything,
Schaumansalen kl. 19.00
Souls of Ill Repute, Malmska gården kl. 18.00
AIŌN – The God of Time and Eternity, Schaumansalen
kl. 19.30
Bach – Touched by Divinity, Pedersöre kyrka kl. 17.00
AIŌN – The God of Time and Eternity, Schaumansalen
kl. 19.30

Anna-Maria Helsing
Anna-Maria Helsing har skapat sig ett namn som kapellmästare för ledande nordiska orkestrar och operahus och 2020 inledde hon sin position som första gästdirigent för BBC
Concert Orchestra. Mellan 2010 och 2013 var Helsing chefdirigent för Uleåborgs stadsorkester och hon var därmed den första kvinnan som fungerat på en sådan post i Finland.
Under en kort tid har Helsing dirigerat samtliga större orkestrar i Finland och Sverige
samt många orkestrar i övriga Norden, Baltikum, Tyskland och England. Hon har även dirigerat produktioner vid Finlands nationalopera, Danmarks och Sveriges kungliga operor,
Göteborgsoperan och Folkoperan i Stockholm.
Kommande höjdpunkter denna säsong är då Anna-Maria gör sin debut med Brandenburger
Symphoniker och Musikkollegium Winterthur i Schweiz samt ett flertal återbesök till bl.a
Islands och Odense Symfoniorkestrar, SinfoniaNord Island, Radions Symfoniorkester,
Sinfonia Lahti samt Jönköpings och Västerås Sinfoniettor. Av operorna kan nämnas Vasa
Operas storsatsning på Madetojas Pohjalaisia (Österbottningar) i början av 2023.
Snart efter att hon inledde sina studier vid Leif Segerstams dirigentklass vid SibeliusAkademin blev hon vald att delta i Allianz International Conductors’ Academy i London,
där hon fick undervisning av Esa-Pekka Salonen och Gustavo Dudamel. År 1999 vann hon
första pris i den internationella tävlingen för nutida musik för unga artister i Warszawa.
Helsing avlade diplomexamen i violin vid Jakobstads konservatorium och Bydgoszcz
musikakademi. Hon har deltagit i Jorma Panulas, Vladimir Jurowskis och John Carewes
mästarkurser.
Stil och känsla förknippad med modernismen samt nutida musik ligger speciellt nära
Helsings hjärta.

Om RUSK
Business
Group
RUSK Business Group sammanlänkar festivalen
med regionens näringsliv med målsättningen att
förena och förstärka stadens och regionens kulturoch näringsliv. RUSK-festivalen har sedan den
grundades 2013 visat vilken enorm källa till kreativitet konsertupplevelser utgör. RUSK Business
Group önskar erbjuda regionens näringsliv möjligheten att dra nytta av RUSKs upplevelserika tillfällen. Vårt mål är att RUSK ska etablera sig och få
ett kraftigt brand som stadens och regionens egen
festival. Vi hoppas att regionens företag vill vara
med och arbeta för detta.
RUSK Business Group består av Jarl Sundqvist
(ordförande), Anna-Maria Helsing, Ulrika Ahlbäck,
Martin Granholm, Anders Högberg, Camilla Wikman
samt av representanter från festivalen och kulturutbildningarna i Campus Allegro.

M E R A I N F O R M AT I O N ,
F Ö R F R ÅG N I N G A R
OCH BOKNINGAR:

Anna Madsen
ansvarig producent för RUSK
Kammarmusik i Jakobstad
anna.madsen@jakobstad.fi
tfn 044 785 1697

www.ruskfestival.fi

