Hvem er vi
• Et engageret koncertkor, som består af ca. 50 sangglade entusiaster,
som får musikken til at bruse af livsglæde og ren energi...
• Vi øver hver tirsdag i Holstebro Kirke.
• Vi gør det for vores egen (og andres) fornøjelses skyld.
• Vi tager ud og holder koncerter i mange steder.
• Vi tilpasser antallet af sangere til det event, vi er hyret til.
• Vi skræddersyr arrangementet til kundernes ønsker.
• Vi har et meget levende og alsidigt repertoire.
• Koncerter, flashmobs, workshops, involvering af publikum, privat
optræden - vi kan mange ting.
• Vores korleder Henning Busted er yderst professionel.
• Vi har vores egen lydmand, pianist, trommeslager og bassist.
• Lydanlæg har vi selv med.
• PR- materiale, billeder i god opløsning og plakatfiler sendes gerne...
• Hjemmeside, Facebook og Instagram – fælles PR mulig.
• Videoer og lydfiler findes på Youtube.
• Booking af koret - se næste side
Vi håber, ovenstående har fanget jeres interesse og ser frem til at høre
fra Jer.
Med venlig hilsen
PR-gruppen, Holstebro Gospelkor

www.holstebrogospel.dk

@holstebrogospel

@holstebrogospel

Booking af Holstebro Gospelkor
• Koncert eller gospelgudstjenester af 1-1,5 t varighed: 7000 kr.
Ved almindelig booking. Vi kommer med pianist, dirigent,
musikanlæg og lydmand. Ønskes band og/eller ekstern lydmand
aftales særskilt pris.
• Workshop/teambuilding (1-1,5t) koster 5000 kr.
• Alternativ booking: Entré pris på 50-75 kr. opkræves pr. person
(afhængig af stedets størrelse og muligheden for entreindtægt).
Børn u/12 år gratis. Indtægten går ubeskåret til koret. Opnåes der
ikke en entreindtægt på 5000 kr., skal arrangøren betale koret
restbeløbet op til de 5000 kr. Opnås indtægten på 5-000 kr. er
arrangementet gratis for arrangøren.
• Events/arrangementer af max. 2 t varighed over 2 forskellige
datoer koster 14.000 kr.
• Private arrangementer afholdt i Holstebro med max. 3 sange
koster 4000 kr. Afholdes det udenfor Holstebro koster det 5000 kr.
Bemærkninger:
• Booking kan gøres på hjemmesiden: www.holstebrogospel.dk
eller ved at kontakte afsenderen af mailen.
• Under Corona krisen er der naturligvis forbehold både for koret og
for arrangør, som gør det muligt at flytte/aflyse pga. restriktioner
og sygdom uden betaling.
• Korets formand kan altid kontaktes for drøftelse af pris og
arrangement.
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