MUSIKGUDSTJÄNST MED

NILS BÖRGE GÅRDH

KORT OM NILS BÖRGE GÅRDH
Nils Börge Gårdh har sedan 1967 turnerat runt
om i Sverige, Europa och USA och sjungit,
berättat och delat med sig av sitt liv. Många år har
gått och många låtar och historier ligger bakom
honom. Trots sin ålder turnerar han fortfarande
och är ute för fullt och underhåller, berör och
berättar om sin tro.
Några punkter från Nils Börges långa karriär; han har legat på Svensktoppen i
10 veckor som andra plats och har fått tre guldskivor och två platinaskivor.
Programledare och projektledare för TV-programmen ”En Sång om Glädje”
som sänts i tre säsonger på SVT. Nils Börge är en av få svenskar som fått
sjunga på Grand Ole Opry i Nashville. Turnerat med Pat Bonne och
bakgrundssångarna till Elvis: Imperials.
Många fler historier och betraktelser finns att berätta om!
Läs mer på www.nilsborgegardh.se.

BOKA EN MUSIKGUDSTJÄNST
”Alla ska kunna komma och alla ska trivas!”
Nils Börge reser Sverige runt i kyrkor och underhåller med ett
avslappnat och trevligt program. Musikgudstjänsten vara i cirka en
timme och innehållet är alltid anpassningsbart beroende på publik och
vad som passar. Nils Börge strävar alltid efter att alla ska ha trevlig och
trivas i en lätt stämning i kyrkan. Han blandar därför humor med lite
djupare tankar och erfarenheter vilket gör att vem som helst kan komma
och besöka kyrkan - perfekt för "förstagångsbesökare".
Allsång med andliga klassiker samt country, gospel och odödliga sånger
som exempelvis "Bred dina vida vingar", "Blott en dag" och "Som en
bro över mörka vatten" är några sorters sånger som bjuds på.
Inför en spelning krävs endast hjälp med marknadsföring lokalt av
musikgudstjänsten, tillgång till piano och ett högtalarsystem.

FÖR BOKNINGSFÖRFRÅGAN:
Telefon: 0703 136 137
E-mail: nb@nbgardh.se

CITAT FRÅN PUBLIK
Den publik vi mötte kom spontant fram
till mig efteråt lovordade det val
sammansatta och glädjespridande
programmet. Mungiporna är garanterat
pekandes uppåt efter detta musikaliska
möte med Nils Börge och Douglas.
- Björn E, Kyrkomusiker

Det var en gemytlig kväll med underbar
sång och musik, väldigt lättsamt precis
som vi vill ha, vi= folk i allmänhet!
Väldigt blandad musik och väldigt bra
publikkontakt. Vi i kören blev också upprymda och kände oss delaktiga! Douglas
var ju också en fantastisk pianist, det var
inte många tangenter som inte användes.
Ni är hjärtligt välkomna tillbaka!
- Lena P, Kyrkomusiker.

Hej. Tack och tack för en så trevlig
konsert igår. Hoppas ni kommer tillbaka
till jul som ni lovade. Fortsätt sjung!
- Körmedlem
Det har alltid varit min tes att när man
lämnar en kyrka ska man vara glad i sinne
och hjärta. Glada var vi alla efter Ert besök
igår. Imponerad bl.a. av ditt ” mellansnack
”. Ni är mer än välkomna igen.
- Göran C, Kyrkomusiker

