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Join the Patrons Circle
Junte-se ao Círculo de Patronos



Marvão International
Music Festival

Founded in 2014, the Marvão International Music Festival 
has rapidly established itself as one of the most exciting new 
ventures on the European classical music scene, drawing 
audiences and top-level artists from around the globe.
 
Each Festival is the result of enormous amounts of passion, 
dedication and hard work – but it can only thrive through 
securing a stable financial future.
 
We are calling on passionate music-lovers to help ensure the 
Festival’s future, through joining our Patrons Circle.

Through your support, you will help FIMM become one of the 
leading classical music Festivals in the world, a symbol of 
pride for Portugal, and a beacon of understanding, beauty 
and multi-national cooperation through the Arts. In return 
for your support, you will enjoy unparalleled access to the 
artists behind the festival, as well as unique insights into the 
Festival’s future plans.

A unique fusion of music, architecture, 
archaeology & nature

www.marvaomusic.com

MARVÃO
INTERNATIONAL
MUSIC FESTIVAL



Festival Internacional 
de Música de Marvão

Fundado em 2014, o Festival Internacional de Música de 
Marvão rapidamente se estabeleceu como um dos mais 
excitantes novos empreendimentos na cena da música 
clássica europeia, atraindo audiências e artistas de alto 
nível de todo o mundo.

Cada edição tem resultado de enormes quantidades de paixão, 
dedicação e trabalho árduo - no entanto, o Festival só poderá 
prosperar com a garantia de um futuro financeiro estável.
 
Apelamos a todos os amantes da música para que ajudem
a estabelecer o futuro do Festival, através da adesão
ao nosso Círculo de Patronos.

Graças ao seu apoio, o FIMM tornar-se-á num dos principais 
festivais de música clássica no mundo, um símbolo de 
orgulho para Portugal e um farol de compreensão, de beleza 
e da cooperação multinacional através das Artes. Enquanto 
Patrono, beneficiará de acesso privilegiado aos artistas e aos 
bastidores do festival, ao mesmo tempo que será convidado 
a participar de eventos exclusivos, sendo também informado, 
em primeira mão, sobre todos os planos futuros para o FIMM.

Uma fusão única entre música, arquitectura, 
arqueologia e natureza



“We feel ourselves privileged, because there is
a magical, almost unreal symbiosis. These are 
unforgettable moments, like those that make us 
believe, with optimism, in the future of Humanity.”
Domingos Bucho



“Sentimo-nos privilegiados, porque há uma simbiose
mágica, quase que irrealista. São momentos como estes,
inesquecíveis, que nos fazem acreditar, com optimismo,
no futuro da Humanidade.”
Domingos Bucho



Marvão International
Music Festival

With your support, we can plan for the future. 

We aspire: 

· To build a strong base of support from individuals, 
companies, trusts and foundations to ensure that the 
Festival becomes sustainable in the long-term and is able to 
continue attracting world-class musicians, both from within 
Portugal and internationally.

. To build on the success of the Marvão Festival Orchestra 
to create a Marvão Festival Chorus, welcoming gifted 
amateur singers and students to learn and perform together 
alongside professionals.  

· Drawing on the incredible biodiversity of the region, to 
create, through the Festival, a unique ‘laboratory’ where 
musicians and artists can interact with natural scientists of 
all kinds, leading to new kinds of collaboration. 

· To launch the Marvão International Academy for Music, Arts 
and Science, bringing together experts and students from 
across the world.

Future Plans

www.marvaomusic.com



Marvão International
Music Festival

Com o seu apoio, teremos condições de planear o futuro. 

Ambicionamos: 

· Construir uma sólida base de suporte, a partir de 
individuais, empresas, fundos e fundações, para garantir 
a sustentabilidade do Festival a longo prazo e a sua 
capacidade para continuar a atrair músicos de classe 
mundial, quer Portugueses, quer estrangeiros;

. Aproveitando o sucesso da Marvão Festival Orchestra 
(MFO), criar o Marvão Festival Chorus (MFC), dando as 
boas-vindas a talentosos cantores amadores e estudantes 
de canto de todas as idades e de todo o mundo, para 
aprenderem em conjunto com profissionais e para que 
se apresentem ao público a cada FIMM;

· Tirando partido da incrível biodiversidade da região de 
Marvão, classificada como Parque Natural, criar, através 
do Festival, um “laboratório” único em que músicos e 
artistas possam interagir com cientistas de todas as áreas 
de estudo, promovendo forma inéditas de colaboração 
transdisciplinar;

· Lançar a Academia Internacional de Marvão para a Música, 
Artes e Ciências, criando as condições para reunir, ao longo 
de todo o ano, estudantes e especialistas de todo o mundo.

Planos para o Futuro
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Patrons
Circle
Benefits

The Patrons Circle is open to passionate individuals who wish
to contribute to the flourishing of the Festival and Marvão.  
There are five levels of support:

Cisterna: from €500 per year 
· Priority booking for festival passes and tickets
· Your name in the printed programme and on the website
· Opportunity to meet Festival artists in person
· Invitation to Patrons Circle reception during the Festival 

São Tiago: from €1,000 per year 
· As per Cisterna + 1 free Festival pass

Espírito Santo: from €2,500 per year 
· As per Cisterna + 2 free Festival passes + 2 free Musical Dinner tickets

Nossa Sra. Da Estrela: from €5,000 per year 
· As per Cisterna + 4 free Festival passes + 4 free Musical Dinner tickets

Castelo: from €10,000 per year
· As per Cisterna + 6 free Festival passes + 6 Musical Dinner tickets + invitations 

to related events; other benefits will also be considered (e.g. private concert)

ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
IBAN PT50 0035 0444 00005724830 04
BIC SWIFT CGDIPTPL
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Círculo
de Patronos
Benefícios

O Círculo de Patronos está aberto a pessoas apaixonadas pela 
música, que desejem fazer parte do florescimento do Festival 
e de toda a região de Marvão.
Existem 5 níveis de apoio:

Cisterna: a partir de €500 por ano 
· Reserva prioritária de bilhetes e passes para o Festival
· O seu nome incluído no livro-programa impresso e no website do Festival
· Oportunidade de conhecer pessoalmente os artistas do Festival
· Convite para a Recepção Exclusiva do Círculo de Patronos durante o Festival 

São Tiago: a partir de €1.000 por ano 
· Mesmos privilégios que nível Cisterna + 1 Passe Geral

Espírito Santo: a partir €2.500 por ano 
· Mesmos privilégios que nível Cisterna + 2 Passes Gerais + 2 bilhetes Jantar Musical

Nossa Sra. Da Estrela: a partir de €5.000 por ano 
· Mesmos privilégios que nível Cisterna + 4 Passes Gerais + 4 bilhetes Jantar Musical

Castelo: a partir de €10.000 por ano
· Mesmos privilégios que nível Cisterna + 6 Passes Gerais + 6 bilhetes Jantar 

Musical + convites para outros eventos relacionados com o Festival + outros 
benefícios específicos a considerar à medida (por exemplo, um concerto privado)

ASSOCIAÇÃO MARVÃO INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL
IBAN PT50 0035 0444 00005724830 04
BIC SWIFT CGDIPTPL

“Marvão has become a full-fledged member in its own right
of classical music’s summer festival landscape across Europe.”

“Marvão já faz parte, por direito próprio, do roteiro 
europeu dos festivais de Verão de música erudita.”
Marcelo Rebelo de Sousa,
Presidente da República Portuguesa
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Current partners and sponsors
Mecenas e Parceiros Actuais
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Daniel Boto 
Personal Assistant to Prof. Christoph Poppen
daniel.boto@marvaomusic.com 

t. +351 917 879 881 

Britta Krüger-Barvels 
Privatsekretariat Prof. Christoph Poppen
britta.krueger@marvaomusic.com 

t. +49 176 803 008 70

www.marvaomusic.com

/MarvaoMusicFestival

/marvao_music_festival

/FIMMarvão

/MarvaoMusicFestival

Contact us
Contacte-nos
To join the Patrons Circle or to find out 
more about supporting the Festival, 
please contact Daniel or Britta.
Para aderir ao Círculo de Patronos ou 
para saber mais sobre apoiar o Festival, 
por favor contacte Daniel ou Britta.



FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSICA DE MARVÃO
www.marvaomusic.com

Thank you
Obrigado


