Nästa gång Ni behöver någon
som ska spela och sjunga,
tveka då inte, utan kontakta oss.
Vi ska inte göra Er besvikna.
Rigmor och Jan-Olow Hulth
Ringvägen 8
960 30 Vuollerim
0976-103 67
mobil Rigmor 070-357 13 65
mobil Janne 070-624 76 49
info@rigmor-janne.se
Vi finns även på Internet,
där Du kan provlyssna också.
www.rigmor-janne.se
Exempel på referenser:
K-E Bergström 0928-101 08
Edefors Hembygdsförening
Leif Persson 0928-500 80
Kronogård Vildmark Kåbdalis
Hjördis Johansson 070-6981014
Hjördis Hemparty

Midsommardagen 2006 utanför Kläppgården i Harads.

Hej på Er !
Vi är en duo, Rigmor o Janne, som tycker
mycket om att spela och sjunga.
Janne spelar bas och sjunger,
Rigmor sjunger och körar,
till inspelad bakgrundsmusik.
Våra tidigare spelningar
har varit till underhållning eller dans.
Det är främst medelålders och äldre
som är vår målgrupp.
Därför skulle vi nu väldigt gärna
Vilja komma och spela hos Er också.

Hos Leif Persson Kronogård Vildmark våren 2006.

Vår repertoar täcker allt mellan
30 min underhållning
till en vanlig danskväll
d.v.s. c:a tre och en halv timme.
Den innefattar bl.a. kända dansbandslåtar,
svensktoppsfavoriter och visor.
Även en del av de s.k. gamla läsarsångerna
finns att tillgå, om så skulle önskas.
Lite gammeldans kan vi också åstadkomma.
Någon rolig historia mellan låtarna
kan vi bjuda på, när det passar.
Men det är Ni som bestämmer
Vilken typ av underhållning Ni vill ha.

Sången och musiken har alltid funnits
som en röd tråd genom våra liv.
Janne har spelat med i olika dansband
under större delen av sitt vuxna liv.
Rigmor fick en gitarr som present
i fem års ålder.
På den lärde hon sig några grundackord
och sjöng och spelade sedan
för alla som ville lyssna.
Hmm…ja, ofta även för dem som inte ville…
Men i tio-tolvårsåldern tog det slut.
Då tog blygheten överhand.
Men nu i vuxen ålder sjunger hon igen,
bara för att hon tycker att det är
sååå himla kul!!!

