
STØT MIDTVEST PIGEKOR MED 
5000 KR. OG MODTAG:

• 5 CD’er
• 5 Fribilletter til hver af 

vores koncerter i støtte-
året

• Omtale som BRONZE-
sponsor på alle vores 
koncertprogrammer i 
støtte-året, samt på vores 
hjemmeside og øvrigt 
relevant PR-materiale.

STØT MIDTVEST PIGEKOR MED 
12.500 KR. OG MODTAG:

• 15 CD’er
• 5 Fribilletter til hver af 

vores koncerter i støtte-
året

• Omtale som SØLV-
sponsor på alle vores 
koncertprogrammer i 
støtte-året, samt på vores 
hjemmeside og øvrigt 
relevant PR-materiale.

STØT MIDTVEST PIGEKOR MED 
25.000 - KR. OG MODTAG:

• 25 CD’er
• 10 Fribilletter til hver af 

vores koncerter i støtte-
året

• Omtale som GULD-
sponsor på alle vores 
koncertprogrammer i 
støtte-året, samt på vores 
hjemmeside og øvrigt 
relevant PR-materiale.

BRONZE SØLV GULD

SAMT 
en optræden 

med et ensemble 
af pigekorets sangere. 
Varighed 20-30 minut-
ter - i forbindelse med 

et arrangement hos 
jer.

SAMT en 
koncert af fuld 

længde (45-60 minut-
ter) med hele MidtVest 
Pigekor - i forbindelse 
med et arrangement 

hos jer.

                    Som sponsor for MidtVest Pigekor er du med til at styrke et unikt musikalsk elitemiljø



VI HAR BLANDT ANDET SUNGET FOR:
Siemens Windpower
JBS
Herning-Ikast Erhvervsråd
KVIK køkkener
Kirkfonden - Lego
Bestseller
Nordea
Dansk Skolelederforening
Herningsholms Erhvervsskolers dimittender
Den danske ambassadør i Paris
Den danske kulturattache i Berlin
Den armenske ambassadør i Danmark

I KAN OGSÅ BAKKE OS OP VED AT KØBE ET 
ELLER FLERE MUSIKALSKE INDSLAG:
MidtVest Pigekor kan synge til mange forskellige 
typer arrangementer og kan levere alle mulige 
former for sang med og uden akkompagnement. 
Koret kan optræde samlet eller i mindre grupper.

Bestil et indslag til virksomhedens sommer- eller 
juleafslutning, til fejring af jubilæer og mærkedage 
i firmaet eller som en lille overraskelse i hverdagen. 
Kontakt korets dirigent, Dorte Bille på
dorte@denjyskesangskole.dk og hør om hvordan vi 
kan skræddersy en musikalsk oplevelse til jer.


