
Gospelvecka på
Gullbrannagården

28 juni-3 juli
2010

Gullbrannagården är en camping  och konferensanläggning, belägen en mil söder om 
Halmstad, med närhet till havet med barnvänlig sandstrand. Du som är 20 år och uppåt, 
är välkommen att sjunga i kör under sex dagar.  

Även i år kommer Anki och Mag-
nus Spångberg att vara körledare 
och kapellmästare. Denna roll har 
de också haft under 15 år i Stock-
holm Gospelkörfestival. Anki är 
som ledare en fantastisk inspiratör 
som lockar fram oanade resurser 
hos de som sjunger. Magnus är en 
uppskattad musiker som har spelat
till flera av våra artister. Anki och Magnus har arbetat tillsammans med Triple&Touch,  
Sanna Nielsen, Christer Sjögren, Charlotte Perrelli m.fl. 
Pelle Ankarberg kommer också att finnas med som körledare. Pelle är sångare och låtskri-
vare som entusiasmerar och sprider glädje. Hans låtar har spelat in av Carola, Agnes, As-
chely TIsdale, Gloria Gaynor med flera. Även i år har vi glädjen att ha med professionella 
musikerna Jan och Per Nordbring.

Anna-Maria Toftgård leder barnens kör och erbjuder solosångsseminarier och jobbar med 
masschoir. Hon blev Årets Skillingarydsbo 2009 med motiveringen ”För att du med glädje 
och kunskap startat olika musikprojekt, bland annat gospeln. Du har lyckats få in en ny 
anda inom kyrkan.” Barnen medverkar tillsammans med kören på lördagens avslutnings-
konsert.

Jag anmäler mig till Gospelveckan 2010
Namn____________________________________________
Adress____________________________________________
Postnr_____________________________________________
Telefon____________________________________________
Barnpassning______________________________________

Magnus och Anki Spångberg Pelle Ankarberg

Kursavgift  850:- 
Barnpassning under körövning
300 kr/barn, 500 kr/2 barn

Är du intresserad av boende, kontakta Gullbrannagården
Utnyttja vår 5-stjärniga camping och bo i husvagn eller tält

Skynda att anmäla dig, det är begränsat 
antal deltagare! Maila eller skicka in talon-
gen.

Tel: 035-421 80
Mail: lisbeth@gullbrannagarden.se
www.gullbrannagarden.se

Kursavgift: 850:-
Avgiften sätts in på PG 433 03 30-4

ANMÄL DIG NU!

Upptakt måndag 28 juni
Avslutningskonsert lördag 3 juli kl 19.00

Anna-Maria toftgård


