GIRLS and PEARLS
And the MAN in black

Medverkande:
Angelika Lindahl (sång), Mats Ternvall (piano, orgel), Camilla Karlsson (sång)
"Med en glamourös humor och finess tar vi vår publik med storm"!
Med ett "läppstift signerat" leende bjuder vi på "pärlor" från
jazz, pop, opera, operett, filmmusik och musikal.
Sångpärlor varvas med oförglömliga pianostycken som presenteras av vår pianist!
Vår publik är viktig i våra framträdanden och vi engagerar dem gärna
för en positiv upplevelse av konserterna genom t.ex. allsånger i nämnda genrer.
Vi erbjuder vår musikensemble till kyrkor, föreningar, företag, bygdegårdsföreningar,
konferensarrangörer samt privata festarrangörer.
Vi har allt från en halvtimmes program till flera akter beroende på Era önskemål!
Arvode beror på programmets önskade storlek.
Reseersättning utgår med 32kr/mil.
En kopp kaffe och lite fika är ju alltid gott att få!
Vi bor runt Östersund, Jämtland och vi underhåller och arbetar i hela Norrland!

Vi ser fram emot ett härligt samarbete!

Info om musikerna:
Camilla
är etablerad som sångerska, artist och körledare och har aktivt sjungit i över 25 år.
Hon är utbildad sångerska och fortbildar sig kontinuerligt i röst teknik i olika genrer.
Hon arbetar även som arrangör och producent. Hon är utbildad förbättringsledare inom
ledarskapsfilosofin LEAN production.
Hon behärskar genrer som: gospel, soul, pop, schlager, sving, jazz, musikal, visa, rock och opera.
Hon har erhållit flertalet stipendier bl.a. Lions Riks Kulturpris i sång.
Hon vill dela med sig av sång som berör, gläder, som får en att slå klackarna i taket!

Angelika
är klassiskt utbildad sopran, med masterkurser i Tyskland, Norge och Sverige, bl.a. vid Piteå
musikhögskola. Hon är sedan 20 år tillbaka bosatt i Jämtland och verkar som frilansande sångerska i
ett stort antal olika konstellationer. Hon har framträtt i radio och TV både i Sverige och utomlands.
Repertoaren sträcker sig från opera, operett, musikal, via romans och pop till kyrkomusik.
Hon förenar innerlig känsla med glasklara, pärlande höjdtoner!

Mats
tog examen som kyrkokantor 1988. Mats har studerat för Torwald Johansson i Strängnäs och i
Östersund har Thorwald Mellergård betytt mycket som både kollega och mentor. Sedan ca 10 år
tillbaka verkar Mats även som Suzukipedagog och är en aktiv deltagare i Härnösands stifts
orgelprojekt. Under terminerna undervisar han elever i orgel på hemmaplan.
2005 fick Mats Madeleine Ugglas körstipendium. Sedan 4 år tillbaka jobbar Mats som kyrkokantor på
Frösön och leder numera också Frösögospel.

Bokning och info: Angelika Lindahl
Mob: 0730-369725 Mail: angelika.lindahl@miun.se, www.camillascompetens.se

