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En musikföreställning  
där två av Sveriges  
mest anlitade kör- 
sångerskor tar med  
publiken bakom  
scenen på turnéer  
och tv-produktioner  
där de medverkar. 
 

Kerstin och Britta 
varvar sång och  
musik med minnen, 
berättelser och  
”insider info”  
från sina år som 
turnerande  
musiker. 

 



 

Om föreställningen  
 

Kerstin Ryhed och Britta Bergström är två av Sveriges mest anlitade körsångerskor. Du har nog sett 
dem i Allsång på Skansen, Så mycket bättre, Melodifestivalen samt på turné med våra svenska 
artister. Med denna musikföreställning bjuder de in publiken bakom scenen och med värme och 
humor delar de med sig av erfarenheter från sina år som turnerande frilansmusiker.  
 

Föreställningen är lättsam och underhållande men inbjuder även till en stunds eftertanke. Britta och 
Kerstin blandar prat med musik som har koppling till det som berättas. Med ett piano och två röster 
blir det musik av Evert Taube, Håkan Hellström, The Real Group, Anders Lundin, Uno Svenningson och 
Eric Clapton. Självklart blir det också en och annan schlager och ett allsångsmedley!  
Det finns ett smakprov av föreställningen på Youtube. 
 
Längd:  60 minuter (längden kan anpassas efter önskemål). 
 

Lämplig lokal:  Folkets Hus, bygdegårdar, konserthus eller liknande. 
 

Teknik:  Egen medhavd Mac-dator alternativt ”husets” dator. 
 Projektor/stor bildskärm för visning av bilder och videoklipp med ljud från datorn.   
 Piano/flygel/el-piano (i Stockholm med omnejd kan eget el-piano medtas). 
 Sånganläggning med två mikrofoner samt ett bomstativ. 
 Två notställ med belysning. 
 

Scen: Minst 3 x 2 meter. 
 

Mörkläggning: Inget krav men bra om det går att släcka ner något vid visning av bilder/filmklipp. 
 

Övrigt: Arvode enligt överenskommelse.   

 

Sagt om föreställningen  
 

"Vilken fantastisk upplevelse Britta och Kerstin 
bjöd oss på! De lyckades få till en enastående 
kombo av högklassig musik och sång, varvat med 
skämt och allvar, som frambringade såväl skratt 
som tårar hos min sambo och mig."  
 

Zenna i Gävle 

"Britta och Kerstin bjöd Gävlepubliken på en 
varm, humoristisk och musikaliskt kryddad 
Musiksoppa, en riktig höjdare som lämnade oss 
alla med en härlig feel-good-känsla!" 
 

Neta Norén, producent,  
Kulturutveckling Region Gävleborg  

 

Om Kerstin  

Kerstin känner många igen från husbandskören på Allsång på Skansen, där hon har 
medverkat i många år. Hon har bland annat turnerat världen runt med The Real Group 
och showat på Grand med Björn Skifs. Håkan Hellström väljer att ha med Kerstin i kören 
på sina bejublade turnéer. 

 
Om Britta 

Britta är körsångerskan i tv-succén Så mycket bättre. De senare åren har hon också 
medverkat i husbandskören på Allsång på Skansen. Britta var med både när Loreen och 
Måns Zelmerlöw vann Eurovision Song Contest och hon 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, info@brittabergstrom.se 

 


