
23 april 2018 – riksfinal på Cirkus i Stockholm 

2019 – tre region-/semifinaler och riksfinal  



Varför en sångtävling 

Funkisfestivalen (fd Funkismello) är Sveriges största 
melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS.  
 
Målet med Funkisfestivalen är att skapa ett arrangemang som 
leder till att så många personer som möjligt med intresse för att 
sjunga ska få möjlighet att stå på scen och delta på sin egen nivå.  



Deltagande orter 2018 

Vinnare 2017 Martin Hagen (Järfälla) 
Sollentuna Tomas ”Mr Positive” Fogelholm  
Södertälje Tommy Bonte 
Botkyrka   Emil Krik 
Sundbyberg Ann-Sofie ”Rosen” Roos 
Upplands-Bro Amanda Nilsson & Mikael Bjerkestrand 
Täby  Louise Lagergren 
Solna  Mattias Tarrantino 
Haninge  Freja Holmberg 
Stockholm Set Huerta 
Lidingö  ej genomförd 
Tyresö  ej genomförd 
Värmdö  ej genomförd 
Järfälla  ej genomförd 
Halmstad  ej genomförd 
Upplands Väsby ej genomförd 
 



 

 

Tidplan 2018 - 2019 



• Fem semifinaler spridda över landet 
• En final som ska vara på olika orter från år till år 
• 50 deltävlingar runt om i kommuner över landet 
• Prisutdelare – någon från kungahuset 
• Konferencier – en från målgruppen och en känd musikartist 
• Jury – schlagerartist, någon ur målgruppen, annan kändis 
• En del av SvT:s ”Melloyra” och TV-sändas 

Mål 



• Ett positivt sammanhang för alla företag 
• Visar att man jobbar inkluderande 
• Stort mediegenomslag 
• Festivalen växer, möjligheter att synas regionalt och 
nationellt 

Varför vara sponsor 



 Sponsra med din produkt/tjänst 
 Sponsra med ekonomiska bidrag 

 
 Varför behöver vi sponsorer? 
 
• Ljud, ljus, orkester, blommor, lokal, personal, 

förtäring, marknadsföring 
• Största kostnaderna är ljud, ljus, scen och 

arrangemang vid evenemangen 

Olika sätt att sponsra 



Bronspaket – 5000 kronor 
 
Evenemangslogotype 
Fri tillgång till evenemangslogotypen ”Stolt sponsor av 
Funkisfestivalen 2018” att använda i egen marknadsföring, mejl eller 
på egna trycksaker. 
 
Festivalbiljetter 
2 biljetter till finalen på Cirkus den 23 april 2018 
 
Trycksaker och webb 
Ditt företagsnamn i det tryckta programmet, på affischer, sociala 
medier med mera 
 
Sponsorfilm 
Ditt företagsnamn i filmen som rullar före, efter och i pausen under 
finalkvällen 

Sponsorpaket 



Silverpaket – 35000 kronor 
 
Evenemangslogotype 
Fri tillgång till evenemangslogotypen ”Stolt sponsor av Funkisfestivalen 
2018” att använda i egen marknadsföring, mejl eller på egna trycksaker. 
 
Festivalbiljetter 
4 biljetter till finalen på Cirkus den 23 april 2018 
 
Trycksaker och webb 
Ditt företagsnamn i det tryckta programmet, på affischer, sociala medier med 
mera 
 
Sponsorfilm 
Ditt företagsnamn i filmen som rullar före, efter och i pausen under 
finalkvällen 

Sponsorpaket 



Guldpaket – 50000 kronor 
 
Evenemangslogotype 
Fri tillgång till evenemangslogotypen ”Stolt sponsor av Funkisfestivalen 
2018” att använda i egen marknadsföring, mejl eller på egna trycksaker. 
 
Festivalbiljetter 
6 biljetter till finalen på Cirkus den 23 april 2018 
 
Trycksaker och webb 
Ditt företagsnamn i det tryckta programmet, på affischer, sociala medier 
med mera 
 
Sponsorfilm 
Ditt företagsnamn i filmen som rullar före, efter och i pausen under 
finalkvällen 
 
Utställningsyta (1x2 meter) 
I foajén under festivalkvällen får du möjlighet att fritt exponera ditt företag 

Sponsorpaket 



Egen nivå! 
 
Vi sätter inga gränser…. 
De nivåer som finns i paketen är rådgivande.  
Vad passar dig? 

Sponsorpaket 



Frågor och mer information 
 
Kontakta projektledare 
Ann Epstein 
ann@funkisgladje.se 
0706-306 307 
 
Eller 
 
Micke Valier 
micke@funkisgladje.se 
0704-92 00 45 

Kontakt 

mailto:ann@funkisgladje.se
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