Musik till bröllopet, dopet, begravningen eller minglet
Som frilansande musiker och sångerskor har vi många års erfarenhet av bröllop, dop och
konserter tillsammans och vi vill göra ditt arrangemang så speciellt som du önskar. Vi
arrangerar musiken och kan bland annat erbjuda gitarr, piano, violin och sång.
Vi har en låtlista som ni kan få inspiration ifrån och vi ordnar med noter och texter om ni har
egna förslag. Kanske har ni en gemensam sång som betyder mycket för just er? Tillsammans
med er planerar vi musiken så att den blir precis så som ni har önskat. Det kan vara
stämningsfullt, glatt, busigt, traditionellt, folkmusik, visor, pop, swing...
Kanske vill ni ha fiol som ingångsmusik eller en musikalduett som avslut? Ni kan anlita oss
enskilt, eller tillsammans i olika konstellationer. Kontakta oss gärna för mer information.

Vi på solister.se är frilansande sångerskor och musiker sedan många år tillbaka. Vi har utbildningar
från bland annat Musikhögskolan och Kulturama och är inriktade på sång, gitarr, piano och fiol.
Läs mer om oss på www.solister.se där kan ni titta på video, lyssna på ljudklipp m.m.

Prisinformation
I priserna ingår planering, repetitioner, arrangemang av sånger samt personlig rådgivning.

Vigsel och dop, helg

1 sång

2-3 sånger

En solist/musiker
Två solister/musiker

2200 kr
3600 kr

2500 kr
3900 kr

Begravning och
minnesstund, vardag

1-3 sånger
2000 kr

Musikmingel
Levande musik passar fint på minglet när gästerna lär känna varandra. Kanske väntar man på att få
skåla för brudparet som fotograferas, kanske har man mingel före företagsmiddagen, eller så vill man
helt enkelt lyssna på vacker, stämningsfull, jazzig eller svängig musik.
2 solister/musiker

4200 kr

Halvdagspaket - Vigsel och mingel
Vi har märkt att många brudpar vill förgylla både vigsel och mingel med sång och musik, och därför
har vi satt ihop ett paket med ett rabatterat pris. 2 solister/musiker.
Vigsel och mingel paketpris

5 500 kr

För information, frågor och bokning mejla oss på info@solister.se eller ring Therese på 0735-796239
_________________________________________________________________________________
Vi innehar F-skattesedel. Skatt, moms och sociala avgifter ingår i priserna.
Om resan överstiger 10 mil tillkommer milersättning med 18 kr/mil räknat från Stockholms central.
Eventuell hyra av ljudutrustning tillkommer med 500 kr

