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Join the Patrons Circle
Junte-se ao Círculo de Patronos
Presidente: Katrien Buys
Vice-Presidente: Thomas Stelzer

Marvão International
Music Festival
A unique fusion of music, architecture,
archaeology & nature

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.
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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 multinational 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.

www.marvaomusic.com

Festival Internacional
de Música de Marvão
Uma fusão única entre música, arquitectura,
arqueologia e natureza

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.

“It was as if, in ten days, without political
intervention, a new country dedicated to the
arts broke out in the geographical chart.”
Ana Rocha - Expresso newspaper, Portugal

“Foi como se, em dez dias, sem intervenção
política, irrompesse na carta geográfica
um novo país dedicado às artes.”
Ana Rocha, jornal Expresso

Marvão International
Music Festival
Future Plans

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 keep developing the Marvão Festival Orchestra and
the Marvão Festival Chorus, both built up from professional musicians
and singers, in which music students and experienced amateur players
and singers of all ages and nationalities are offered the opportunity to
learn and perform together with.
· To grow, on the success of the Festival, the newly created
Marvão International Academy for Music, Arts and Science,
continuing to bring together experts and students from across the
world to this unique ‘laboratory’, where musicians and artists can
interact with natural scientists of all kinds, drawing on the inspiring
biodiversity of the region and leading to new ways of multidisciplinary
collaboration.
· To develop the idea of building a Concert Hall in Marvão, an iconic
architectural state-of-the-art structure that can symbolize the potential
and cherish the reborn of an entire territory through music and arts,
capable of housing a top programme throughout the year and not
only during summer.

www.marvaomusic.com

Festival Internacional
de Música de Marvão
Planos para o Futuro

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.
. Continuar a desenvolver os projectos do Coro e da Orquestra
do Festival de Marvão, ambos formados por músicos e cantores
profissionais, em que estudantes e amadores de alto nível de música
e canto, de todas as idades e nacionalidades, são convidados
a participar, aprendendo e apresentando-se ao público em conjunto
neste projecto pedagógico.
· Fazer crescer, a partir do interesse gerado pelo Festival,
a recém-criada Academia Internacional de Marvão para
a Música, Artes e Ciências, continuando a reunir especialistas
e estudantes de todo o mundo neste “laboratório” único, onde
músicos e artistas podem interagir com cientistas de todos os tipos,
aproveitando a inspiradora biodiversidade da região e levando
a novas formas de colaboração multidisciplinar.
· Desenvolver a ideia da construção de uma Sala de Concertos
em Marvão, uma estrutura arquitetónica icónica de vanguarda que
pode simbolizar o potencial e acalentar o renascimento de uma região
inteira através da música e das artes, capaz de albergar um programa
de topo ao longo de todo o ano e não só durante o verão.
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Patrons Circle
Benefits

The Patrons Circle is open to passionate individuals
who wish to contribute of the Festival and Marvão.
There are five levels of support:
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Cisterna: from €500 per year
· Priority booking for festival tickets
· Your name in the printed programme and on the website
· Opportunity to meet Festival artists in person
· Invitation to the exclusive Patrons Circle Luncheon during the Festival
São Tiago: from €1,000 per year
· As per Cisterna + 1 Festival pass for 1 person (1 ticket for every concert,
except Musical Dinner) + front rows seats during the concerts + 1 Festival
experience for 1 person
OR 1 Festival weekend pass for 2 persons (2 tickets for every concert from
Friday evening to Sunday) + front rows seats during the concerts
Espírito Santo: from €2,500 per year
· As per Cisterna + 2 Festival passes (2 tickets for every concert) + front rows
seats during the concerts + 2 Musical Dinner tickets + 2 Festival experiences
per person, for 2 persons)
Nossa Sra. Da Estrela: from €5,000 per year
· As per Cisterna + 4 Festival passes (4 tickets for every concert) + front rows
seats during the concerts + 4 Musical Dinner tickets + 2 Festival experiences
per person, for 4 persons
Castelo: from €10,000 per year
· As per Cisterna + 6 Festival passes (6 tickets for every concert) + front rows
seats during the concerts + 6 Musical Dinner tickets + 2 Festival experiences
per person, for 6 persons + invitations to related events; other benefits will
also be considered (concerts sponsorship)

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

JOIN NOW

Círculo de Patronos
Benefícios

“Marvão já faz parte, por direito próprio, do roteiro
europeu dos festivais de Verão de música erudita.”

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 o nível Cisterna + 1 Passe Geral para 1 pessoa (1 bilhete
para cada concerto, excepto Jantar Musical) + lugar reservado nas filas da frente
durante os concertos + 1 experiência de Festival para 1 pessoa
OU 1 Passe de Fim-de-Semana para 2 pessoas (2 bilhetes para cada concerto, de
Sexta à noite a Domingo) + lugar reservado nas filas da frente durante os concertos
Espírito Santo: a partir €2.500 por ano
· Mesmos privilégios que o nível Cisterna + 2 Passes Gerais (2 bilhetes para cada
concerto) + lugares reservados nas filas da frente durante os concertos + 2 bilhetes
Jantar Musical + 2 experiências de Festival por pessoa, para 2 pessoas
Nossa Sra. Da Estrela: a partir de €5.000 por ano
· Mesmos privilégios que o nível Cisterna + 4 Passes Gerais (4 bilhetes para cada
concerto) + lugares reservados nas filas da frente durante os concertos + 4 bilhetes
Jantar Musical + 2 experiências de Festival por pessoa, para 4 pessoas
Castelo: a partir de €10.000 por ano
· Mesmos privilégios que o nível Cisterna + 6 Passes Gerais (6 bilhetes para cada
concerto) + lugares reservados nas filas da frente durante os concertos + 6 bilhetes
Jantar Musical + 2 experiências de Festival por pessoa, para 6 pessoas + convites
para outros eventos relacionados com o Festival + outros benefícios específicos
personalizados (por exemplo, associar o apoio a um concerto em particular)
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“Marvão has become a full-fledged member in its own right
of classical music’s summer festival landscape across Europe.”

ADERIR AGORA

Marcelo Rebelo de Sousa,
O Presidente da República Portuguesa

Current partners and sponsors
Mecenas e Parceiros Actuais
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Contact us
Contacte-nos
To join the Patrons Circle or to find out more
about other specific tailored corporate formulas,
please contact us:
Para aderir ao Círculo de Patronos
ou para saber mais acerca de outras
soluções de apoio corporativo personalizado,
por favor contacte-nos:
Katrien Buys
President Patrons Circle / Presidente Círculo de Patronos
katrien.buys@marvaomusic.com
t. +351 962 215 305
Daniel Boto
Managing Director / Director Executivo
daniel.boto@marvaomusic.com
t. +351 917 879 881
Britta Krüger-Barvels
Production Manager / Directora de Produção
britta.krueger@marvaomusic.com
t. +49 176 803 008 70
www.marvaomusic.com
/MarvaoMusicFestival
/marvao_music_festival

/MarvaoMusicFestival

/FIMMarvão

/company/festivalmarvao

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSICA DE MARVÃO
www.marvaomusic.com

Thank you
Obrigado

