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Musiikkimuseo Fame tarjoaa uuden ajan teknologialla kuorrutettuja
elämyksiä kotimaisesta musiikista; sinfonioista suomiräppiin ja kansanmusiikista heavy rockiin ainutlaatuista virtuaalikaraokea unohtamatta.
Suomalaiset teknologiset innovaatiot muokkaavat Musiikkimuseon
museokäynnistä uudenlaisen nostalgisen elämyksen, johon liittyy runsaasti interaktiivisia osioita. Musiikkimuseossa voi laulaa, tanssia ja
fanittaa. Virtuaalisuus vie kävijän musiikin maailmaan Suomen tunnetuimmille esiintymislavoille ja yllätyksellisiin ympäristöihin virtuaalisesti.
Musiikkimuseo Famen tehtävänä on suomalaisten artistien, muusikkojen,
yhtyeiden, säveltäjien ja musiikintekijöiden elämäntyön esitteleminen
kaikille suomalaisille ja kansainvälisille vieraille.
Musiikkimuseon keskiössä ja sydämenä on Suomen musiikin kunniagalleria – Finnish Music Hall of Fame, joka karttuu vuosittain joukolla
merkittäviä muusikoita ja musiikintekijöitä. Suomen musiikin kunniagalleria on kansainvälisesti ainutlaatuinen ylirajaisuudessaan: mukaan
pääsevät kaikkien musiikinlajien edustajat kapellimestareista räppäreihin, hevibändeistä kansanmusiikkiyhtyeisiin, sinfonikoista iskelmänikkareihin. Vuosittain kunniagallerian uudet jäsenet valitsee laaja
musiikinalan ammattilaisista koostuva valintakomitea, jossa- ovat
edustettuina Suomen keskeisimmät musiikkialan organisaatiot.

Musiikkimuseon päänäyttely Suomen musiikin kunniagalleria vaihtuu
kerran vuodessa. Lisäksi museossa on joka vuosi 2 – 3 vaihtuvaa
musiikkiteemaista näyttelyä. Metal Export -näyttely jatkuu maaliskuun
puoleen väliin asti ja sen jälkeen alkaa uuden kunniagallerian kanssa
samanaikaisesti Yleisradion kanssa tuotettava ”Sibelius Kuusi” -videoteosnäyttely.

Musiikkimuseo Famen kannatusyhdistys
tukee Musiikkimuseon toimintaa
Musiikkimuseo Famen kannatusyhdistyksen tehtävänä on tukea
Musiikkimuseo Famen toimintaa, jotta museolle voidaan taata riittävät
taloudelliset ja henkiset resurssit. Tavoitteena on, että Musiikkimuseo
Fame on sekä sisällöllisesti että teknologisesti kansainvälisellä huipulla.
Kannatusyhdistyksen tehtävänä on myös tukea nuoria suomalaisia
muusikoita. Tärkeässä roolissa on lisäksi nuorisokasvatus ja oppilaitosyhteistyö musiikkioppilaitosten kanssa. Oppilaitosten kanssa pyritään
jatkuvasti lisäämään yhteistyötä ja tarjoamaan opiskelijoille esiintymismahdollisuuksia Musiikkimuseo Famessa mahdollisuuksien mukaan.

LÄHDE MUKAAN TUKEMAAN
MUSIIKKIMUSEO FAMEN
TOIMINTAA KANNATUSYHDISTYKSEN KAUTTA

Tue suomalaista musiikkia. Suomalaiset muusikot ja musiikintekijät ansaitsevat heille
kuuluvan arvon sekä luontevan paikan, jossa heidän elämäntyötä esitellään tarinoiden,
videoiden ja musiikkinäytteiden avulla – meille kaikille.
Voit tukea Musiikkimuseo Famen toimintaa liittymällä kannatusyhdistyksen
henkilöjäseneksi:

750 eur

				
- 1 platinakortti (mm. vapaa pääsy museoon kahdelle, etuja shopista, ravintolasta)
- Musiikkimuseo Famen tunnustaulu ilman raameja (pieni)
- henkilön nimi Famen nettisivuille
- uutiskirje
Seuraavien vuosien vuosimaksu on 250 eur.

Henkilöjäsenyys KULTA 				

150 eur

-1 kultakortti (mm. vapaa pääsy museoon yhdelle, etuja shopista ja ravintolasta)
- henkilön nimi Famen nettisivuille
- uutiskirje

Henkilöjäsenyys KANNATUSMAKSU 		

Suomalainen musiikki on suomalainen asia.
Se on fanittamista, elämyksiä, kokemuksia ja elämän suuria tunteita.
Musiikki on meille kaikille suomalaisille tärkeä arvomaailmakysymys:
se kertoo mistä me tulemme ja keitä me olemme – musiikkiin on helppo samaistua.
Yritykselle arvokysymys on ilmeinen ja suomalaisen musiikin tukeminen on samalla
suomalaisen kulttuurin tukemista.
Yritys voi tukea Musiikkimuseo Famen toimintaa seuraavasti:

Yritysjäsenyys PLATINA 				

Henkilöjäsenyys

Henkilöjäsenyys PLATINA 				

Yritysjäsenyys

75 eur

-henkilön nimi Famen nettisivuille
-uutiskirje
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu maksetaan aina vuodeksi kerrallaan ja henkilöjäsen
voi päättää joka vuosi erikseen jatkaako kannatusyhdistyksen jäsenenä seuraavana
vuonna.

3.000 eur

					
- 2 platina-korttia (mm. vapaa pääsy museoon kahdelle, etuja shopista, ravintolasta)
- Musiikkimuseo Famen tunnustaulu raamitettuna (iso)
- yrityksen tunnus museon aulatilaan screeneihin
- yrityksen esittely ja tunnus Famen nettisivuille
- yrityksen oma tilaisuus 1 krt / vuosi
- kutsut 2 kpl avec kaikkiin Famen kutsutilaisuuksiin
- uutiskirje ja tiedotteet nimetyille yhteyshenkilöille
- logon käyttöoikeus: ”tuemme suomalaista musiikkia ja kulttuuria
– Musiikkimuseo Famen logo”
Seuraavien vuosien vuosimaksu on 2.000 eur.

Yritysjäsenyys KULTA				2.000 eur

				
- 2 kultakorttia (mm. vapaa pääsy museoon yhdelle, etuja shopista ja ravintolasta)
- Musiikkimuseo Famen tunnustaulu raamitettuna (iso)
- yrityksen tunnus museon aulatilaan screeneihin
- yrityksen tunnus Famen nettisivuille
- kutsut 2 kpl avec kaikkiin Famen kutsutilaisuuksiin
- uutiskirje ja tiedotteet nimetyille yhteyshenkilöille
Seuraavien vuosien vuosimaksu on 1.000 eur.

Yritysjäsenyys KANNATUSMAKSU			

				
- 1 kultakortti
- Musiikkimuseo Famen tunnustaulu raamitettuna (pieni)
- kutsut 1 kpl avec kaikkiin Famen kutsutilaisuuksiin
- uutiskirje ja tiedotteet nimetyille yhteyshenkilöille

1.000 eur

Seuraavien vuosien vuosimaksu on 500 eur.
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu maksetaan aina vuodeksi kerrallaan ja yritysjäsen
voi päättää joka vuosi erikseen jatkaako kannatusyhdistyksen jäsenenä seuraavana
vuonna.

OSTAMALLA MUSIIKKIMUSEO FAMEN LOGON TUNNUSTAULUN
TUET MUSIIKKIMUSEON TOIMINTAA JA SUOMALAISTA MUSIIKKIA
Musiikkimuseo Famen tunnustauluna on painettu versio akateemikko
Sam Vannin (1908-1992) vuonna 1981 tekemästä grafiikkatyöstä, joka
on valittu Musiikkimuseo Famen tunnukseksi ja hankittu oikeudet sen
käyttöön.
Akateemikko Sam Vanni oli Suomen abstraktin taiteen uranuurtaja, joka
oli tuomassa abstraktia taidetta Suomeen 1950-luvun alussa. Musiikkimuseo Famen tunnustaulun voi ostaa kullan tai hopean värisillä kehyksillä sekä ilman kehyksiä alla mainituin hinnoin.
Taulut kehystetään tilauksesta ja toimitetaan kotiin pääkaupunkiseudulla.
Muualle Suomeen toimituksesta veloitamme toimituskulut.
Kehystämätön tunnustaulu toimitetaan postitse kaikkialle Suomeen.
Sekä isot että pienet taulut numeroidaan 1 – 100. Numerointi tehdään
taulun mukana seuraavaan laminoituun ja signeerattuun todistukseen.
Tauluja on rajoitettu määrä. Ensimmäinen ison taulu nro 1 luovutetaan
kulttuuriministeri Saarikolle.

Musiikkimuseo Famen tunnustaulun voi ostaa myös ilman
Kannatusyhdistyksen jäsenyyttä seuraavin hinnoin:
-Musiikkimuseo Famen tunnustaulu raamitettuna (iso)
1.250 eur
-Musiikkimuseo Famen tunnustaulu raamitettuna (pieni)
750 eur
-Musiikkimuseo Famen tunnustaulu ilman raameja (iso)
1.000 eur
-Musiikkimuseo Famen tunnustaulu ilman raameja (pieni)
550 eur
Ison taulun koko kehysten kanssa
on n. 70x90 cm ja
pienen taulun n. 55x70 cm
sisältäen 5-10 cm:n valkoisen
alueen teoksen ympärillä.
Otamme vastaan myös lahjoituksia.
Yhteydenotot luottamuksellisesti ja
yksityisesti allekirjoittaneisiin.
Lähde mukaan tukemaan
suomalaista musiikkia!

Yhteystiedot:
Musiikkimuseo Famen kannatusyhdistys
– Musiikkimuseo Fame
Niina Ilmolahti
Kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
040 528 9005
niina.ilmolahti@moreon.fi
Mikko Vanni
Musiikkimuseo Famen hallituksen puheenjohtaja
0400 422 751
mikko.vanni@lifestyleinvest.fi
Olli Ilmolahti
Musiikkimuseo Famen toimitusjohtaja
040 528 9005
olli.ilmolahti@fmhof.fi
Musiikkimuseo Fame
– Musiikkimuseo Famen kannatusyhdistys
Fredikanterassi 5 A
00520 HELSINKI
info@fmhof.fi
www.musiikkimuseofame.fi
Handelsbanken
FI13 3131 1002 2465 89

