En musikföreställning som handlar om att alla duger precis som de
är och att ingen är bättre än du, på att vara just du! Kärlek och
vänskap är temat i både låtar och interaktiva samtal med barnen när
KOMPISPATRULLEN rycker ut till alla sångglada barn.
I superhjälteuniformer, tyllkjolar, randiga tröjor och färgglada detaljer ger KOMPISPATRULLEN
publiken en rolig allsångsstund och bjuder på disco-tappningar av kända låtar – och självklart
dansar alla tillsammans när det svänger till!

KOMPISPATRULLEN blandar barnsånger, aktuella barnvänliga melodifestivallåtar och lite andra
"coola grejer" (i stil med "Flygande mattan" på SVT).

KOMPISPATRULLEN består av Britta Bergström, Dea Norberg och Andreas Eriksson.

OBS! Ljudfiler och texter mejlas gärna ut till skolorna i förväg.
Smakprov från föreställningen finns på YouTube.

Se även ”Sagt om kompispatrullen” och ”Vilka är de?” på nästa sida.

Kontakt: Britta Bergström
facebook.com/kompispatrullen

Telefon 070 632 72 25
brittabergstrom8@hotmail.com

Sagt om KOMPISPATRULLEN:

Vilka är de?

"Jag har sett hundra barnmusikföreställningar, men den här
var den bästa. Den hade ALLT!"

Britta Bergström är

Michel Abou Rjeili, dramahandledare, Kulturskolan Gällivare
"Vi på vår skola tyckte att föreställningen var häftig och medryckande! Tjejerna dansade och sjöng covers som hade viktiga
budskap. Inte en lärare eller elev kunde motstå att dansa och
sjunga med. Det var en otroligt härlig och givande konsert som
gjorde oss otroligt glada."
Marie Snäll, Språkskolan i Haparanda
"Budskapet om vänskap och kärlek är tydligt när Kompispatrullen
kommer på besök"
Piteå-tidningen
"Jag kan verkligen rekommendera Kompispatrullen! En proffsig trio
som levererar och sätter barnen i fokus varje gång. Jättenöjda barn
och pedagoger! En produktion med ledorden kvalitet, proffsighet
och smidighet. Kort sagt, en dröm för varje producent.
Anders Nilsson, barn- och ungdomsproducent
på Estrad Norr i Östersund
"Barnen från Seskarö förskola/skola tyckte att ni var jättebra och
ert kompistema är alltid aktuellt. Tack för en bra föreställning!"
Tina Isaksson, pedagog, Seskarö förskola
"Tack Kompispatrullen för en jättetrevlig föreställning! Och framför
allt att ni åskådliggjorde de livsviktiga värdegrundsdelarna på ett
roligt och pedagogiskt sätt för barnen. Hälsa på varandra, säga
förlåt och tacka... Alla förskole- och lågstadiebarn borde få nöjet
att få vara på föreställningen! Lycka till och kram till er alla!"
Britta Larsson, pedagog, Gällivare
"En underbar sångupplevelse. Sångerna är verkligen medryckande
och vi kommer att använda oss av dem ofta. Barnen älskar dem!"
Lena Svedlindh, förskolepedagog, Oxelösund

utbildad lärare och

frilansande sångerska.
Hon har bl.a. medverkat
i tv-produktionerna:
Så mycket bättre, Allsång
på Skansen, Melodifestivalen och Let’s Dance.
Britta har körat med

många svenska artister,
både på inspelningar och
på scenen. Hon arbetar
även med barn- och

vuxenkörer. Britta är
bosatt i Luleå och
Stockholm.
Dea Norberg är musik-,
dans- och teaterutbildad
sångerska. Hon har t.ex.

medverkat i Melodifestivalen, Roxettes världsturnéer och Cirque Du
Solei i Las Vegas. Dea
har körat med många

svenska artister, både på
inspelningar och på
scenen. Hon har även
släppt en egen skiva.

Dea är bosatt i Stockholm och Bräkne-Hoby.
Andreas Eriksson har flera
sång- och musikutbildningar i bagaget, även
musiklärarutbildning.
Gitarren är hans huvud-

instrument. Andreas har
spelat i ett antal rockband

och medverkat i Ice Musiceventen i Luleå. Under
2017 spelar han huvudrollen i musikalen Jesus

Christ Superstar i Lycksele.
Andreas är till vardags

musiklärare på Kulturgymnasiet i Luleå.

