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� KAIMERATA CONCERTS 

 

Kaimerata Concerts és un cicle de música de cambra establert a Barcelona que 

enguany engega la seva 4a temporada. Kaimerata Concerts aspira a compartir la passió 

per la música de cambra amb l’audiència oferint una programació d’obres mestres de la 

mà de músics excepcionals en les millors condicions possibles.  

Amb aquesta voluntat d’oferir qualitat, i gràcies a la col·laboració del Conservatori 

del Liceu, Kai Gleusteen – director artístic de Kaimerata Concerts – va decidir basar el 

cicle a l’Auditori d’aquest conservatori, una sala amb una acústica magnífica i capacitat 

per a 400 persones. Les característiques d’aquesta sala (capacitat, dimensions, acústica i 

possibilitats tècniques) la situen com una de les sales més rellevants de Barcelona. 

 

 

 

 

 

Més informació a: http://www.conservatoriliceu.es/ca/auditori-conservatoriliceu-barcelona/coneix-

auditori 

 

 El nou cicle consta de 4 concerts (12 Desembre, 27 Febrer, 27 Març i 3 Abril). Cada 

temporada se centra en l’obra d’un compositor i aquest any és el torn de Maurice Ravel. 

Podeu consultar els detalls de cada concert a www.kaimerata.com. 

Kaimerata Concerts encara la 4a temporada amb nous reptes i objectius. Per una 

banda, consolidar-se com un dels cicles estables de música clàssica de primer nivell del 

nostre país, i per l’altra, créixer per arribar a un públic molt més gran.  

 



Per a fer possible aquesta consolidació i creixement del cicle, hem començat una 

nova etapa de major difusió. En aquesta línia, acabem d’estrenar una pàgina web, i estem 

en vies de crear altres mitjans de comunicació i participació a les xarxes socials. També 

ens anunciarem als mitjans de comunicació (premsa escrita i radio) per a arribar a més 

persones.   

A més, Kaimerata Concerts pretén portar el cicle a altres sales i auditoris, a part de 

l’Auditori del Conservatori del Liceu.  Catalunya disposa de molt bones sales de concerts 

repartides per tot el seu territori i ens fa molta il·lusió aprofitar aquestes meravelloses 

instal·lacions per a fer accessible la 4a temporada a més persones, i no només als 

habitants de la capital catalana.   

Però per a fer possibles aquests reptes cal buscar vies de finançament que ho 

permetin. En un moment de grans dificultats econòmiques com el que vivim, els 

patrocinadors i mecenes són els que fan possibles les manifestacions culturals. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� PATROCINADORS 

Kaimerata Concerts només és possible gràcies al suport econòmic i la col·laboració 

d’empreses, persones i altres entitats.   

Els nostres patrocinadors són de perfils molt diversos, com també ho és el nostre 

públic. Per aquest motiu, proposem diferents modalitats de donatius per a poder-nos 

adaptar millor a tota mena de perfils.  

Contemplem tant aquelles empreses que, per les seves característiques, vulguin 

convertir-se en la imatge del cicle, com aquelles petites i mitjanes empreses que vulguin 

donar-se a conèixer i promocionar-se entre un públic potencialment interessat en el seu 

negoci o productes. També oferim la possibilitat de patrocinar un únic concert, més 

d’un, o el cicle sencer.  

Aquestes són les diferents modalitats de donatius que us proposem. És una llista 

genèrica i de caràcter orientatiu. Estem oberts a incloure especificacions que permetin 

adaptar-se millor als interessos del seu negoci. Si hi està interessat, contacti amb 

nosaltres i buscarem la millor solució per a tothom. 

~ 100€*: 

Logotip en color al programa de mà d’un concert. 

 

~ 400€*: 

Logotip en color al programa de mà dels 4 concerts del cicle. 

Logotip al web durant tota la temporada – amb link a la seva pàgina web. 

Dues invitacions per a un concert per als patrocinadors, amics i benefactors de 

Kaimerata Concerts (data a concretar). 

 

 

*En el cas de les empreses, contacteu amb nosaltres i us informarem sobre les possibilitats per a un millor 

tractament fiscal dels donatius. 



~ 500€ / 850€ / 1200€ / 1500€*: 

Logotip en color al programa de mà dels 4 concerts del cicle (en lloc preferent). 

Logotip al web durant tota la temporada – amb link a la seva pàgina web. 

Imatge corporativa a 1, 2, 3 o 4 concert/s a escollir (a les taquilles i a l’entrada a la sala). 

Logotip a les difusions escrites per promocionar el concert/s patrocinat/s (e.g.fulletons). 

Quatre invitacions per a un concert per als patrocinadors, amics i benefactors de 

Kaimerata Concerts (data a concretar). 

 

~ 1400€ / 1800€ / 2100€ / 2400€*:  

Logotip en color al programa de mà dels 4 concerts del cicle (en lloc preferent). 

Logotip al web durant tot un any (en lloc preferent) – amb link a la seva pàgina web. 

Nom i/o logotip a tots els anuncis del/s concert/s patrocinat/s a la premsa escrita i radio. 

Imatge corporativa a 1, 2, 3 o 4 concert/s a escollir (a les taquilles, l’entrada i l’escenari). 

Logotip a les difusions escrites per promocionar els concert/s patrocinat/s (e.g.fulletons). 

Sis invitacions per a un concert per als patrocinadors, amics i benefactors de Kaimerata 

Concerts (data a concretar). 

Concert privat amb Kai Gleusteen – violí – i Catherine Ordronneau – piano –.  

 

~ Patrocinador en exclusiva: 

Si està interessat en convertir-se en la imatge, en exclusiva, de Kaimerata Concerts, 

posi’s en contacte amb nosaltres per a convenir les condicions. 

 

Si té dubtes sobre el retorn de la seva inversió i vol conèixer més detalls del perfil 

del nostre públic, de les visites al web o altres activitats de difusió dels concerts, contacti 

amb nosaltres i li facilitarem aquesta informació. 

 

*En el cas de les empreses, contacteu amb nosaltres i us informarem sobre les possibilitats per a un millor 

tractament fiscal dels donatius. 



� MECENES, PATRONS I BENEFACTORS 

 

Ens alegra molt que hi hagi persones i entitats disposades a col·laborar en 

benefici de la música, l’art i la cultura. Totes les col·laboracions són benvingudes. Tant si 

vol fer un donatiu públic o privat, un donatiu petit o gran, la seva aportació és molt 

important per a nosaltres. 

Si desitja esdevenir mecenes de Kaimerata Concerts o ho està considerant, si us 

plau, posi’s en contacte amb nosaltres a través de info@kaimerata.com. Si ens deixa el 

seu telèfon, el trucarem tan aviat com puguem. 

 

 

� CONTACTE 

 

Trobareu més informació a www.kaimerata.com. Per a qualsevol dubte, poseu-vos 

en contacte amb nosaltres a través de info@kaimerata.com.  

 


