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OPLEV FANTASTISKE KONCERTER PÅ FEM GODSER OG SLOTTE I DANMARK
Oplev flere af landets absolut bedste kunstnere på nogle af de smukkeste
lokationer i Danmark. Vi samarbejder med Frijsenborg Slot, Gram Slot,
Lundsgaard Gods, Gaardbogaard Gods og Ledreborg Slot, og sammen
danner vi rammerne om en helt særlig oplevelse.

COME2LIVE
Come2Live blev til i 2018 og har siden lavet koncerter
på landets slotte og godser hver sommer.
Vi fokuserer på de unikke omgivelser, god musik fra nogle af
landets bedste musikere, lækker mad og vakseægte råhygge
under åben himmel.
Derudover er det en primær opgave for os at finde de mest
unikke koncertomgivelser i landet for at sikre publikum en
oplevelse udover det sædvanlige.

Målgruppe

Målgruppe
Hvem er Come2live´s målgruppe
De typiske Come2Live-gæster er +35 år gammel med interesse for og
økonomi til at deltage i eksklusive, kulturelle events.
Gæsterne er fordelt ligeligt mellem mænd og kvinder, der begge er
kvalitetsbevidste i deres køb.
De er som regel villa- eller parcelhusejere i nærområdet til de fem
slotte og har en erhvervsfaglig baggrund.
Aktiviteten på de sociale medier er middel, men de bliver let påvirkede
af trykte medier og fysiske omgivelser.

Oplev fantastiske koncerter på
fem godser og slotte i Danmark

Frijsenborg Slot - 24/06

Lundsgaard Gods - 18/06

Ledreborg Slot - 13/08

Gaardbogaard Gods - 27/08

Gram Slot - 10/06
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FRIJSENBORG SLOT

LIDT OM VORES UNIKKE LOKATIONER
Gram Slot
Gram Slot er blevet omdannet til levende kulturarv, hvor der bliver afholdt koncerter, fester,
kurser og konferencer, samtidig med at det et af landets største økologiske landbrug.
Lundsgaard Gods
Lundsgaard Gods har 360 hektar økologisk landbrug og 250 hektar bæredygtig skov samt
kulturhuset Anexet, hvor der bliver afholdt koncerter og arrangementer året rundt.
Frijsenborg Slot
Frijsenborg Slot blev bygget i 1693 og er i dag en topmoderne land- og skovbrugsvirksomhed.
Slottet ligger naturskønt i Østjylland tæt på Hammel.
Ledreborg Slot
Trods sine 270 år er der liv og masser af aktiviteter på Ledreborg Slot.
Slottet rummer faciliteter til møder, konferencer og andre arrangementer – store som små.
Gaardbogaard Gods
Gaardbogaard Gods er Danmarks nordligste herregård – kun 20 km syd for Skagen,
og er i dag et moderne landbrug, hvor det primære fokus er planteavl.

Kunstnere på Come2Live
Årets artister
Til Come2Live Slotskoncerterne optræder bands og solister,
og det er både helt nye navne samt dem, vi kender allerbedst.
Vores mål er at sikre alle en festlig aften, hvor
vi både har været et smut på memory lane samt
opdaget ny og spændende musik.
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Oversigt over pladsen
Kort over Come2Live-koncertpladsen
i Frijsenborg Slotspark og
Ledreborg Slotspark i 2019
Parken deles op i to zoner
– en standardzone og en VIP-zone.
Der er kun adgang til VIP-zonen, hvis
du har købt en VIP-billet.

OPLEV NOGLE
UNIKKE RAMMER TIL SOMMERFESTEN!

SOMMER
2022
VIP
EGEN INDGANG
VIP-PARKERING
OVERDÆKKET BAROMRÅDE
VIP-TOILETTER
EGET TELT M. BORDE & BÆNKE
LOUNGEOMRÅDE M. PARASOLLER
LÆKKER VIP-MENU
DRIKKEVARER AD LIBITUM
ØL & VAND,
HUSETS VIN, KAFFE,
3 SLAGS COCKTAILS

1.160 ,- PR. PRS. EX. MOMS

GLÆD DIG TIL MUSIK MED

MADS LANGER
JACOB DINESEN
FOLKEKLUBBEN
BARBARA MOLEKO
med flere...
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SKAL I VÆRE MED?
Ønsker i at høre mere om ovenstående pakker eller en
skræddersyet kampagne, så kontakt os endelig.
Vi glæder os til dialogen med jer.

For mere information kontakt:

Lars Breum Knakkergaard
Salgschef
Lars@futurelive.dk
+ 45 31 17 36 66

Anders Pedersen
Sælger
Anders@futurelive.dk
+ 45 53 70 24 26

Martin Kjær
Marketing & Udvikling
Martin@futurelive.dk
+ 45 51 21 12 61

