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I  samarbete med

Mångsidiga GLADYS DEL PILAR har under 
sina 30 år som artist hunnit dubba Disney- 
karaktärer, spela musikal, vinna Meldodifestivalen, 
turnera över Europa och arbeta med världsprodu-
centen Denniz Pop. 2019 släppte hon sin biografi  
“Tro, Hopp och Kärlek” och spelade huvudrollen  
Deloris van Cartier i succémusikalen ”En värsting 
till syster”. Gladys är gästartist i Sånger för Livet 
för första gången. 

Folkkära SOFIA KÄLLGREN har förgyllt 
konsertsalar, TV-galor, turnéer, Disney-filmer och 
shower i Sverige och utomlands i över 25 år. Hon 
har även en karriär i Kina. Sofia har gett ut hela 10 
album och samarbetat med Sveriges mest namn-
kunniga musiker och artister. Nu senast i duett 
med Magnus Carlsson i ”Time to say goodbye”, 
med nyskriven jultext av Björn Ulvaeus. Vi återser 
Sofia som gästartist för tredje året. 

I N BJ U DA N

Jag har sett vilket fantastiskt 
arbete Läkarmissionen gör.  Jag 
ser fram emot att få åka med på 
Sånger För Livet-turnéen 2020 

och med det få vara en liten 
del i deras enormt stora arbete. 
Det ska bli roligt att få träffa så 
många fantastiska körsångare 

runtom i landet.

”Jag beundrar djupt  
Läkarmissionens arbete.  

Det känns fantastiskt för mig att få 
medverka vid dessa konserter, att 

få samlas kring sång och glädje och 
faktiskt göra skillnad. I glädjen till 

musiken kan vi inspirera  
till engagemang!

”



Vä l kom men !
Vi inbjuder dig och din kör till Läkarmissionens kör- och konsertprojekt  
Sånger för Livet. I höst deltar folkkära och begåvade Gladys del Pilar och  

Sofia Källgren på olika orter. Våra storkörer leds av eminente Lars “Lisa” Andersson. Tillsammans ger vi 
konserter för att utsatta barn världen över ska få ett  
värdigt liv - kom med och sjung för livet du också! 

I  samarbete med

Vill ni vara värdkyrka för Sånger för Livet 2021? Hör av er till anna.olofsson@lakarmissionen.se

I AVGIFTEN INGÅR:

• Notbok med friköpt notmaterial 
• Välproducerade stämfiler
• Sång- och kör-coachning med vår dirigent 
• Repetitioner med vår dirigent
• Konsert med gästartist och professionella musiker
• Smörgås/kaka/dryck på konsertdagen
Välkommen att sända frågor och din köranmälan till 
anna.olofsson@lakarmissionen.se idag!

ANMÄL DIN KÖR TILL:  

anna.olofsson@lakarmissionen.se  
- ange körnamn, antal, ort, kontaktperson, 
postadress, mobilnummer.  
Deltagaravgiften á 495 kronor/körsångare 
inbetalas till plusgiro 25 26-2.  
Märk den med SFL/körnamn/antal/ort.

3 OKT | Fellingsbro kyrka, Västmanland. 

4 OKT | Ansgarskyrkan Västerås, Västmanland. 

ARTIST: SOFIA KÄLLGREN

ARTIST: GLADYS DEL PILAR
10 OKT | Marsvinsholms kyrka, Ystad, Skåne. 

11 OKT | Asmundtorps kyrka, Landskrona, Skåne. 

17 OKT | Hjo kyrka, Hjo, Västergötland. 

18 OKT | Eksjö kyrka, Småland.

24 OKT | Tegneby kyrka, Orust, Bohuslän. 

25 OKT | Värö kyrka, Värö, Halland.

H Ö S T E N S  
T U R N É P L A N

A N M Ä L A N

ARTISTPRESENTATION

Läs mer om Läkarmissionen på www.lakarmissionen.se
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