
C.A.M.I.N.G 
GOSPEL

 

...är en portabel kör med 
utgångspunkt Östersund 

med omnejd. 


Kören och musikerna kan 
anlitas för underhållning 

vid olika typer av evenemang. 


Med repertoar i genrer som, gospel "rootsmusik", rock, 
pop och reggae erbjuder vi vår Gospelkör till arrangörer 
som vill prova ett nytt körkoncept. 
Vi har även säsongs- och temabetonade erbjudanden, 
som vi gärna anpassar efter Era önskemål.  

Vänligen kontakta oss, så berättar vi 
mer om våra erbjudanden och priser. 
Vi ser fram emot ett gott samarbete! 


Bokning:                                                                              Praktiskt:

Camilla Karlsson                                                           Ingvar Bergner

info@camillascompetens.se                       ingvar.bergner@gmail.com

Mobil: 070-5575809                                             Mobil: 070-3576808


www.camillascompetens.se
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