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AFFÄRSIDÉ & BAKGRUND

Till Stockholms Konserthus kommer drygt 250 000 besökare varje år för att lyssna till konserter
med allt från klassiskt till världsmusik. Magasinet Lyssna är ett forum för allt som händer i
Stockholms Konserthus med särskild och självklar tonvikt på Kungliga Filharmonikerna, en
symfoniorkester av internationell klass som ger konserter varje vecka. Till det kommer konserter
med högtstående artister inom klassisk musik, jazz och världsmusik, en stor
barnkonsertverksamhet, utställningar och många evenemang. Konserthuset är ett öppet och
välkomnande hus som arbetar aktivt för att alla ska kunna känna sig hemma mitt i musiken.
Magasinet Lyssna vill på ett intresseväckande, överraskande och förhoppningsvis även roande sätt
locka fler människor till Konserthusets breda och mångskiftande verksamhet — en plats för möten
med och kring musiken. I Lyssna försöker vi fånga in hela den breda, sprakande verksamheten i
artiklar och reportage.

INNEHÅLL & STRUKTUR

Sedan maj 2005 har Konserthusets magasin Lyssna presenterat Konserthusets och Kungliga
Filharmonikernas verksamhet och den klassiska musiken i synnerhet, på ett nytt och lättsamt sätt.
Lyssna ger dig artiklar och bakgrund till stort och smått ur Konserthusets program tre gånger per
säsong (sommar till sommar) liksom ett fullspäckat kalendarium. Majnumret är en specialutgåva om
hela den kommande säsongen, med ett ännu större urval av artiklar

LÄSARE & STATISTIK

Konsertpubliken består av den breda, kulturintresserade allmänheten. Från de yngsta
familjekonsertbesökarna till utländska turister över den trogna, regelbundet återkommande
publiken. När vi har undersökt publiken har vi funnit att den övervägande delen av besökarna ändå
kommer ifrån Stockholm och Mälardalen. De är kulturintresserade och går på många olika
kulturevenemang förutom musik; teater, dans, konstutställningar o dyl. Konserthusets publik består
av ungefär lika delar män som kvinnor, med åldersmässig tyngdpunkt 40+. Lyssna läses av såväl
privatpersoner som personer i musik- och kulturbranschen samt press och politiker.
Lyssna utkommer med i snitt ca 21 000 ex/nr och distribueras direkt hem till Konserthusets dryga
femtusen trognaste kunder, därefter via Konserthusets biljettkontor och foajéer och till ett antal
turistknutpunkter i Stockholm.

ÖVRIGT

Stockholms Konserthus är ett modernt och spännande konserthus som rymmer en mängd
aktiviteter. Kärnan i verksamheten är Kungliga Filharmonikerna, en symfoniorkester av
internationell klass som ger konserter varje vecka. Till det kommer konserter med högtstående
artister inom klassisk musik, jazz och världsmusik, en stor barnkonsertverksamhet, utställningar och
många evenemang. Konserthuset är ett öppet och välkomnande hus som arbetar aktivt för att alla
ska kunna känna sig hemma mitt i musiken.
Magasinet Lyssna vill på ett intresseväckande, överraskande och förhoppningsvis även
roande sätt locka fler människor till Konserthuset - en plats för möten med och kring
musiken.
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