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Rockklassiker auktionerar ut motorcykel
till förmån för MusikBojen

Rockklassiker auktionerar ut en specialbyggd motorcykel där varenda krona
går oavkortat till välgörenhetsorganisationen MusikBojen. Rockklassiker har
ett långt samarbete med MusikBojen och skänker motorcykeln i samband
med deras 5-års jubileum.

Motorcykeln är en Triump Thunderbird från 1957 och är custombyggd åt
Rockklassiker av multikonstnären Jonas ”Lazy Joe” Henriksson. Jonas är känd
för sitt skapande och har bland annat målat gitarrer till rockbandet Europe.
Motorcykeln är iögonfallande och har använts som inredningsdetalj i



Rockklassikers lokaler och har provsuttits av en lång rad kända rockstjärnor.

- Sedan MusikBojens start för drygt 5 år sedan har Bauer Media varit en mycket
viktig och uppskattad samarbetspartner. Kraften i musik har förenat våra två
organisationer. Bauer Medias engagemang för att stödja MusikBojens arbete att
med hjälp av musikterapi hjälpa barn och unga att bearbeta psykiska, sociala och
fysiska problem, har alltid varit väldigt uppmuntrande för oss. Samarbetet har
fördjupats och utvecklats under dessa år och när vi nu återigen kommer att göra
en ny, stor aktivitet tillsammans vill vi tacka för ett väldigt fint samarbete, säger
Per Rosvall, medgrundare till stiftelsen MusikBojen

Bud på motorcykeln kan läggas på Tradera - länk till auktionen.

Om MusikBojen
MusikBojen är Sveriges enda välgörenhetsorganisation för musikterapi.
Stiftelsen MusikBojen verkar för att göra musikterapi tillgänglig som
behandlingsform för barn och unga i Sverige som lider av psykiska, sociala
eller fysiska svårigheter.

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.

Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Portugal, Irland och Storbritannien och
når mer än 55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.

https://www.tradera.com/item/302479/569670922/triumph-thunderbird-rockklassiker-editition
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