
Britta Bergström har över 20 års erfarenhet som frilansmusiker, med sång 
och körsång som specialitet. Hon är en av Sveriges mest anlitade 
körsångerskor och syns bland annat i orkestrarna i ”Så mycket bättre” och 
”Allsång på Skansen”.  
 
Genom att föreläsa på musikskolor delar Britta med sig av sin erfarenheter 
till Sveriges kommande generation yrkesmusiker. 
 

 

Britta härstammar från Gävle men är sedan många år bosatt 
i Stockholm men numer även i Luleå. Hon har backat upp 
många svenska artister – både på skivspelningar och på 
scenen. Som exempel kan nämnas Lisa Nilsson, Robyn, 
Peter Jöback, Orup, Agnes, Tommy Körberg, Laleh med 
flera. 
 
Hon syns frekvent som körsångare i Melodifestivalen och 
har varit med både Loreen och Måns Zelmerlöw att ta hem 
guldmedaljen i Eurovision Song Contest. Britta är även 
utbildad lärare och har ett barnmusikprojekt, Kompis-
patrullen, som är ute på skolor och förskolor och spelar.  

Britta berättar om sitt yrke som frilansande musiker. Hon delar med sig av sina många 
erfarenheter från branschen och ger tips och goda råd till de blivande musiker/sångare. 
Hon talar om för- och nackdelar med yrket, om livet på turné, om vad som krävs för att nå 
sina mål och hålla sig kvar i branschen. Eleverna får lyssna på studioinspelningar och 
Britta berättar historierna bakom dem. En stund för frågor är också medräknad. 
Tid: Ca 1,5 timme (kan anpassas enligt önskemål) 

 

 I skolans studio eller replokal visar Britta hur hon praktiskt arrangerar och spelar in 
 stämmor vid skivinspelningar. Självklart sjunger Britta också med eleverna. Britta har stor 
 vana att leda körer så ett alternativ är att repa in ett par nya låtar med eleverna. Här är ett 
 smakprov från en workshop med eleverna på RML Fryshuset: 
  Klicka här! 

Tid: Ca 1,5 timme (kan anpassas enligt önskemål) 

      

  
 ”Det var rätt på så många nivåer - Britta var så inkluderande 
 med eleverna, hennes smittsamma passion för sång, berättelser 
 från den långa karriären, de fina arrangemangen och tankarna 
 om branschen.”  Pär Hedtjärn, rektor RML Fryshuset 

  

  
E-post: info@brittabergstrom.se 

 Tel: 070 - 632 72 25 
 Web: www.brittabergstrom.se  
 

      F-skattsedel finns. 

https://www.youtube.com/watch?v=dQg01f7LWWc
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