Ett unikt Sponsor erbjudande
Merci...

Inauguration de l’Arbre de Noël

6 déc à 17 h

när Sverige visar sig i Nice

Village de Noël, Espace Masséna
Merci à tous les azuréen
de l’accueil que vous nous accordez - résidents,
vacanciers, touristes et visiteurs.

Fête de la Sainte Lucie
Cortège de la Sainte Lucie

6 déc à
13 déc à

Chorale de l’Eglise Suédoise

Arbre de Noël
Littérature-Nobel

A travers ces quelques manifestations culturelles
et traditionnelles nous aimerons vous faire découvrir des échantillons de la Suède. Peut-être,

Selma Lagerlöf première femme prix
Nobel Bibliothèque Louis Nucéra

espérons le, vous tenter de nous visiter! Décou-

Conférence: « Selma Lagerlöf la reine de la littéra-

vrir l’exotisme et la nature vierge de la Laponie

ture suédoise »

ou les plaines du Sud. Les grandes villes avec

Hommage à Ingmar Bergman

l’art, la musique, le design et la cuisine.. Il y en a

Cinémathèque de Nice

pour tous les goûts!

Concert traditionnel de Sainte Lucie

l’accueil au Théâtre de l’Opéra et la collabora-

Chorale de l’Église suédoise

Gastronomie
décembre

Musique

13 déc à 16h

11 rue de la Buffa, Nice - Holy Trinity—Gratuit

Couronnement de la Sainte Lucie

Concert
14 déc à 11h

14 décembre à 16 h

Église St Pierre, Hauts de Cagnes
Gratuit

à l’Opéra de Nice

Concert à l’Opéra de Nice
Parten aires

14 déc à 16h

Concert de musique suédoise du XXème siècle.

Offert par le

Solistes de l’Opéra de Stockholm avec l’orchestre

Consulat de Suède

Philharmonique de Nice

Diner Gastronomique

Bonnes fêtes—God Jul !

Cinéma

Tarif du Cinémathèque

Merci à la Ville de Nice pour le soutien et

tion chaleureuse et amicale.

9 déc à

Des chefs étoilés de Nice et de Suède préparent
un repas franco suédois! Gastronomique au Restaurant l’Univers. A découvrir!

14 déc à 19h

Avec le soutien de la

Ville de Nice

l’Académie Suédoise
l’Opéra de Stockholm

« La Suède dans les Alpes Maritimes
– décembre 2008 »
2008-års Sverigefrämjande i Nice blir ett större
arrangemang än något år tidigare.
« La Suède dans les Alpes Maritimes –
décembre 2008 » blir ett kulturellt evenemang
av högsta klass – när Svenska Akademien
utsåg Nice-sonen Jean-Marie Gustave Le Clézio
till årets Nobelpristagare i litteratur, så kom det
verkligen att spela oss i händerna.
Den här framgångsvågen erbjuder vi nu ett
antal svenska företag och franska företag att
rida på genom att gå in som sponsorer eller
genom att gå in och stödja arrangemanget.
Vi erbjuder nu ett företag att få nyckelrollen
som innebär att företaget blir Huvudsponsor
och tio företag att få bära den hedrande titeln
Sponsorer. Dessutom erbjuder vi alla
intresserade av att gå in som Stödjande.
Ett samarbete öppnar unika möjligheter att
utnyttja arrangemangen i det egna
kundrelationsarbetet.
Kontakta mig (tel 04 93 16 90 15 el
06 19 68 99 25) för att diskutera och planera
ditt engagemang vid årets stora Sverigehändelse vid Medelhavet.
Åke Almroth
Mail : Sponsor@consulat-suede.fr

Huvudsponsor
Huvudsponsorn kommer att omnämnas i
samtliga trycksaker och meddelanden från
konsulatet som berör evenemangen under
december.
Huvudsponsorn kommer att, inför hela publiken,
avtackas vid konserten på Operan den 14
december.
Huvudsponsorn disponerar 10 reserverade
platser i bästa kategorin vid konserten på
Operan den 14 december. Huvudsponsorn med
sällskap inbjuds till apéretif på Operan direkt
efter föreställningen och har sedan 10 platser,
med individuell bordsplacering, vid den
efterföljande gourmetmiddagen på Restaurant
l’Univers. För middagen svarar stjärnkocken
Christian Plumail och – speciellt för denna kväll
– den legendariske köksmästaren Gunnar
Forsell – mannen som introducerade Det Nya
Franska Köket för en förstummad svensk publik.
Det kommer att bli en middag att minnas efter
en unik föreställning på Operan i Nice.
I Huvudsponsoråtagandet – 3.000 € - ingår 10
VIP-paket (Konsertbiljetter med bästa placering,
apéretifen på Operan efter föreställningen och
Gourmetmiddagen på Restaurant l’Univers).
Huvudsponsorn har möjlighet att köpa till
ytterligare VIP-paket för 200 €/gäst.

Sponsor
Sponsorerna kommer att omnämnas i
konsertprogrammen och på konsertaffischerna.
Sponsorn disponerar 6 reserverade platser i
bästa kategorin vid konserten på Operan den 14
december. Sponsorerna med sällskap inbjuds till
apéretif på Operan direkt efter föreställningen
och har sedan 6 platser vid den efterföljande
gourmetmiddagen på Restaurant l’Univers.
I Sponsoråtagandet – 1.800 € - ingår 6 VIPpaket (Konsertbiljetter med bästa placering,
apéretifen på Operan efter föreställningen och
Gourmetmiddagen på Restaurant l’Univers).
Sponsorer har möjlighet att köpa till ytterligare
VIP-paket för 250 €/gäst.

Stödjande
Företag, och sammanslutningar som önskar
stödja projektet och synas med sitt namn i
programblad och information är mycket
välkomna att stödja evenmangen med 500 €
eller mer.

