Kerstin Ryhed &
Britta Bergström
Vi har tillsammans en piano- och sångduo med
många års erfarenhet av att underhålla
vid olika typer av tillställningar.

Middagsunderhållning
Sång-workshop
Mingelmusik
Musik-quiz
Pianobar
Sing-along
Körslag
Alternativen är
många och roliga!
Vi är flexibla
och diskuterar
gärna nya
idéer.

Sång-workshop

Mingelmusik

Musik-quiz

Företagets eller festens eget
”Körslag”! Vi repeterar tillsammans med deltagarna in några
svängiga låtar − allt från gospel
till pop, rock och disco. Hur
avancerat det blir avgör deltagarnas sångvana. Kul blir det
hur som helst! Kanske sätter vi
även till några enkla steg.

Vi spelar en välkänd och
blandad repertoar som passar
bra vid minglet, middagen eller
till kaffet. Önskas mer drag
kring pianot så åker stora
”hitkatalogen” fram och alla
kan vara med och sjunga!

Någon typ av musiktävling
brukar vara roligt att ha på
festen. Det kan vara en introtävling, där laget eller deltagaren ska vara först med att
känna igen låten. Eller varför
inte en tävling där man ska
koppla ihop låt, artist och år?

Sagt om Kerstin och Britta
"Eftermiddagen med körslagsaktiviteten kan bara
beskrivas med ett ord: SUCCÉ!
Med ett fantastiskt engagemang och stor professionalism fick Britta och Kerstin varenda medarbetare att, bildligt och bokstavligt talat, kasta
av sig kavajen och ge sig hän i sång och rörelse.
Detta var utan tvekan den mest uppskattade
aktivitet vi genomfört på kontoret och en utmärkt
övning i team-building.
Rekommenderas varmt till alla som vill få sina
medarbetare att må riktigt, riktigt bra!”
Maria Hillerbrand, gruppchef, CSN, Falun

"Körslaget med Kerstin och Britta slutade med
stor allsångsfest!"
Björn Hansson, Sapa Group, Vetlanda
”Vi är toknöjda med dem! Sällan har vi träffat så
proffsiga men ändå jordnära och trevliga människor. De har en smittande glädje som lyste ut
från scenen. Stämningen stod högt i tak!”
VD, Industrilås i Nässjö
”Kerstin och Britta var jättebra och fick igång oss
ordentligt med bra musik, tävlingar, allsång och
en härlig stämning.”
Gunnar Carlsson, manager, Scania Södertälje

Om Kerstin
Kerstin känner många igen från kören på Allsång på Skansen där hon har sjungit i många
år. Hon har bland annat turnerat världen runt med The Real Group och showat på Grand
med Björn Skifs. Håkan Hellström valde att ha med Kerstin i kören på den historiska
konserten på Ullevi.

Om Britta
Britta är körsångerskan i tv-succén Så mycket bättre. Hon har varit med om att ta hem två
eurovisionsegrar till Sverige, med Loreen och Måns Zelmerlöw. Britta har arbetat med
många av Sveriges stora artister, både på skiva och på turnéer. Carola, Orup, Peter Jöback,
Lisa Nilsson och Agnetha Fältskog är några namn.

Kontakt
För ytterligare information och bokning, välkommen att kontakta:
Britta Bergström, tfn 070 632 72 25, brittabergstrom8@hotmail.com
Kerstin Ryhed, tfn 073 330 66 05, kerstinryhed@me.com

