
Norsk musikkråd - musikklivets nettverk - er et samarbeids-
nettverk og en interesseorganisasjon for musikklivet i Norge. 
Vi har 33 medlemsorganisasjoner som er åpne for alle, og som 
opererer innen ulike musikalske stilarter, og som på forskjellige 
måter bidrar til norsk musikkliv.  De til sammen 144 000  
medlemmene utgjør grunnlaget for all vår aktivitet. 

KULTURFORDEL 

- musikklivets  
   eget  
  fordelsprogram

 



Gjør regnskapet selv – med Fiken! 
Få 15 % rabatt. Prøv gratis i 30 dager på fiken.no. 

Gjør som 
446 musikere

15 bodeiere

307 fotografer

78 skuespillere



Når vi nå lager vårt fordelsprogram for medlemsorganisasjonene, 
er det fordi vi har sett behovet for gunstige tilbud og ordninger 
som gjør at medlemmer og tillitsvalgte skal få litt mer igjen for alle 
de frivillige timene de legger ned i sitt lag og sin forening.  Alle 
dugnadstimene, planleggingen, øvingen, seminarene, konsertene 
og møtene. Kulturfordel er et fellesgode for oss alle. 

Flere av leverandørene til fordelsprogrammet tilbyr oss såkalt kickback, eller 
tilbakeføring av midler. Dette vil si at medlemsorganisasjonen vil motta en 
del av overskuddet etter at administrasjonskostnadene er dekket. Hvor mye, 
avhenger av bruksfrekvens av den aktuelle fordelen innenfor den enkelte 
organisasjonen. For eksempel vil Svorka tilbakeføre ca 150 kr pr innmeldte 
medlem pr år, for alle som tegner en avtale. Et tenkt regnestykke sier at dette 
blir 750 000 kr i kickback, om 5000 tegner strømavtale. Med kickback kan 
medlemmene bidra til å bedre organisasjonens økonomiske rammevilkår.

Som medlem sparer du mye på for eksempel leiebil og hotellovernatting, men 
de gunstige ordningene gjelder også når hele laget er på tur. Trenger dere 
både hotellrom og konferansefasiliteter til konferansen, kan organisasjonen 
spare betydelige summer årlig på å bruke disse avtalene.

FELLESGODE

Kickback

“WHAT’S IN IT FOR ME”?

Rabatter



Nå kan du endelig ta med instrumentet ditt på tur uten ekstra kostnad!  
I tillegg til vanlig bagasje(inntil 23 kg) kan du nå kostnadsfritt ta med deg et 
musikkinstrument på opptil 23 kg/158 cm. (158 cm = lengde + bredde + høyde). 
Musikkinstrumentet må registreres og bekreftes av SAS i forkant av reisen. 
sas.no/tilbud-og-priser/priser/musikk/

Leiebilfirmaet Europcar er til stede i 140 forskjellige land med 3650 utleie- 
lokasjoner. I Norge har de 87 utleiestasjoner over hele landet. Vi har 20 % 
rabatt på til enhver tid gjeldene priser på deres nettsider for personbiler og 
varebiler. I tillegg får vi 10 % rabatt i utlandet på SuperDrive. Det er også smart 
å skaffe seg et Privilege kort hos Europcar som blant annet gjør utsjekk av bil 
mye hurtigere. Her får du også opptjening av fri weekend og mye mer bonus.
europcar.no

Gode tilbud og rabatter på hotellrom og møterom hos Choice. 20 % rabatt på 
alle kjedens hoteller i Norge, og 10 % rabatt på alle kjedens hoteller i Sverige, 
Danmark og Baltikum. Tilbudet gjelder ved ledig kapasitet, og bør forhånds-
bestilles. Du som medlem får rabatten basert på flex-prisen, som kan om- 
bestilles/avbestilles frem til kl. 16.00 ankomstdagen uten kostnad.
Når du registrerer deg i Nordic Choice vil du som medlem av Norsk Musikkråd 
få oppgradering til Sølvkort. Dette er en fantastisk mulighet til flere fordeler!
Les mer om sølvkortet og fordelene her: 
https://www.nordicchoicehotels.no/silver/fordeler/medlemsfordeler1/

Nordic Choice Hotels er Nordens ledende hotellkjede med 150 hoteller under 
merkenavnene Comfort, Quality, Quality Resort, Clarion og Clarion Collection. 
Kjeden er representert på over 100 destinasjoner i hele Norden, og i Norge 
alene har kjeden 70 hoteller.

Reise

Europcar

SAS

Nordic  
Choice  
Hotels



TIDAL er en global, eksperimentell underholdningsplattform bygget for fans 
av artister fra hele verden. TIDAL-medlemmer kan nyte eksklusivt og kuratert 
innhold som knytter artister direkte til sine fans på utallige måter. Tjenesten 
tilbyr HIFI-lyd i CD-kvalitet, musikkvideoer i høy oppløsning, en mulighet til 
å oppdage nye artister gjennom TIDAL Discovery, samt unike opplevelser via 
Tidal X. TIDAL er tilgjengelig i over 46 land med mer enn 40 millioner låter og 
nesten 100.000 videoer i høy kvalitet. 
Vi har gleden av å kunne tilby deg et gratis 3 måneders prøveabonnement på 
Tidal Hifi (ordinært kr 597,-)
Følg TIDAL på 
facebook.com/tidal, 
tidal.com/musikkrad

Velkommen til MusikkPraksis, Norges største og lengstlevende, fagblad for 
musikere, studio- og livebransje. Magasinet har eksistert siden 1984 og har 
opparbeidet seg en unik posisjon i markedet med lang erfaring i bladdrift og 
redaksjonelt innhold. Musikkpraksis har også Norges største bruktmarked for 
musikkinstrumenter og lydutstyr. Artikler hentet fra arkivet siden året 1984 
ligger fritt tilgjengelig for nedlastning for Gull-abonnenter!
Et års gullabonnement: Kun kr 499,-
Prøveabonnement, tre utgaver: Kun kr 79,-
Følg MusikkPraksis
facebook.com/musikkpraksis, musikkweb.no

Hantek holder til i Oslo. De tar avtrykk og lager formstøpte ørepropper.   
Alle medlemmer i Norsk musikkråds medlemsorganisasjoner får 10 - 15 %  
rabatt på ørepropper og in-ear systemer ved fremvisning av medlemsbevis. 
Det er full mulig å ta avtrykk av ørene sine andre steder enn hos Hantek i Oslo, 
men da kan det påløpe et tillegg for avtrykket.
facebook.com/hantekaudio, hantek.no

Musikk
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Opptil 25% rabatt 
til medlemmer av 

T-Shirts
SORT KVALITETS

INKL. 1+1FRG TRYKK

v/100 stk eks. frakt og start 
kr 490,-pr. farge og mva. 

Profil Design Norge AS gir 
medlemmer av Norsk Musikkråd 
inntil 25% rabatt på alt av 
profil og reklameprodukter.

For mer info:
profildesign.no / tel 66776860 

PROFIL      DESIGN 
NORGE 

kr 57,-

Norsk Musikkråd har valgt Dolly Dimple´s som vår hovedleverandør på mat  
og drikke. Som kunde får du 10 % rabatt på alt du kjøper (unntatt alkohol).  
I tillegg kan du registrere deg som vanlig bonuskunde og få hver 10. pizza 
gratis. Du må oppgi at du er medlem av Norsk musikkråd for å oppnå rabatt.

Muligheter for bedriftsavtale med tilsendt faktura,

For hvert kjøp går en liten del tilbake til Norsk Musikkråd og din særorganisasjon. 
På den måten støttes kultur-Norge og din organisasjon.

www.dolly.no

Merch 

Spise
Dolly  
Dimple’s

profildesign.no/nm

Regnskap
Regnskap er lettere enn du tror - de aller fleste musikere har enkle behov der 
en fint kan føre regnskapet selv med gode verktøy. Fiken er regnskaps- 
programmet for ikke-økonomer. Norsk musikkråds medlemmer får 15 % rabatt.

Egen app for skanning av kvitteringer/bilag til bruk på for eksempel på reise.
Nettbasert: Alltid oppdatert, alltid backup, alltid tilgjengelig fra både PC, Mac, 
mobil og nettbrett. 



Vi er veldig stolte av å kunne presentere en skikkelig god nyhet  
sammen med fordelsprogrammet: 
For første gang har vi utviklet en egen mobilapp for smarttelefoner - 
iOS og Android. Denne plattformen vil utvikle seg i løpet av 2016, 
etter hvert som vi mottar tilbakemeldinger fra brukerne. 
Foreløpig inneholder app-en følgende tjenester:

App

Mer informasjon:

Ta kontakt med sentraladministrasjonen i ditt lag eller forening 
for å motta innloggingsinformasjon. App-en er tilgjengelig hos 
AppStore og GooglePlay.

  Fordelsoversikt 

  Bestillingskoder
 
  Informasjon om tilskudd,  
  søknader og frister 
 
   Medlemsbevis
 
  Opplegg for aktivitetskalender

Kulturfordel

kundeservice og tilbakemeldinger: 
kulturfordel@musikk.nomusikk.no/kulturfordel 

facebook.com/kulturfordel



Enklere blir det ikke  |  svorka.no  |  Tlf. 07165

Small

329,-
(forbruk inntil 12.000 kWh i året)

Ord.pris ikke medl. 399,-

Medium

529,-
(forbruk inntil 20.000 kWh i året) 
Ord.pris ikke medl. 599,-

Large

649,-
(forbruk inntil 25.000 kWh i året) 
Ord.pris ikke medl. 749,-

FOR EN ENKEL STRØMAVTALE 

Avtalen TAKKOGPRIS har bindingstid på 1 år. Nettleie til din lokale netteier kommer i tillegg. 

TAKKOGPRIS
Som medlem i Norsk Musikkråd får du rabatt på strømavtalen TAKKOGPRIS fra Svorka.
Du betaler et fast beløp for strømmen hver måned - enklere blir det ikke.
Bytt i dag , og delta i trekningen av ett år med GRATIS STRØM!
Send MUSIKK til 2258, så ordner vi resten.

Les mer under “medlemsfordeler” på musikk.no eller i app. 

SPESIALTILBUD TIL DEG SOM ER MEDLEM I NORSK MUSIKKRÅD

BESTILL FØR 31. MARS OG FÅ VÅR INTRODUKSJONSPRIS I 1 ÅR!


