
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Er I på udkig efter en julekoncert, der med garanti både 
inddrager publikum og får julehumøret i top? 

Danmission tilbyder jeres kirke en medrivende og stemningsfyldt julekoncert med  
vores ambassadør Laura Kjærgaard.  
 
Laura vil synge julens smukke sange med et touch of gospel og undervejs fortælle,  
hvorfor hun brænder for at gøre en forskel for de mennesker, hun møder på sin vej,  
- bl.a. via sit engagement som ambassadør for Danmission. 

Koncerten vil foregå som et samarbejde mellem Danmission og jeres kirke. Prisen for koncerten 
dækker honorar til Laura Kjærgaard og hendes pianist og evt. støtte til Danmission. Danmission 
opfordrer til, at der bliver samlet ind til vores arbejde undervejs i koncerten.   
 
 

 
Laura Kjærgaard er en erfaren og efterspurgt sanger og gospelinstruktør. Laura optræder ofte som 
solist til koncerter, gospelworkshops, tv-shows og festivaller på både store og små scener landet 
over.  Når Laura ikke er ude at optræde, underviser hun i sang og er korleder for adskillige 
gospelkor.  
 
Laura har passion for at synge gospel, og hun har en energi, 
indlevelse og et humør, der smitter helt ned på de bagerste 
rækker. Laura Kjærgaard har en fængslende og genkendelig 
stemme, og blev for alvor kendt i Danmark, da hun deltog i tv-
programmet X Factor på DR1 i 2008.  

Laura Kjærgaards kærlighed til musik og lidenskaben for gospel 
skal opleves! 

Der er to måder, koncertudgifter kan dækkes: 

1. Pris for koncert: 10.000 kr. + transport (normalpris 20.000 kr.) + kirken tager entre, der går til 
Danmission 

2. Pris for koncert: 15.000 kr. + transport (normalpris 20.000 kr.). De 10.000 kr. går til Laura + 
pianist og de 5.000 kr. til Danmission. En eventuel entre går til kirken. 

Danmission sørger for:  
Sparring i planlægningsforløbet 
Pressemeddelelse/artikel kirken kan bruge i lokale medier.  
PDF-filer som kirken selv kan printe:  
  - Annonce der kan indrykkes i lokale medier (kirken står for at dække eventuelle udgifter til dette) 
  - Plakat til lokale butikker mv. 
  - Flyers om Danmission og koncerten til at lægge på bænkene i kirken. 
 
Kirken sørger for:   
Omtale af koncerten i lokalsamfundet og i lokale medier (Danmission stiller materialer til rådighed)  
Planlægning af koncerten 
Klargøring og oprydning af koncertrum, herunder:  

- Rum til rådighed hvor Laura og pianist kan spise, skifte tøj m.m. 
- koldt vand på flaske, te, kaffe, mælk, sukker, Coca Cola/Faxe Kondi til Laura og pianist  
- forplejning før/efter koncert (Aftensmad fx i form af smørrebrød eller sandwiches)  
- adgang til strøm til lydudstyr  
- afvikling af koncerten 

 
Spørgsmål og booking af koncert:  
 
 

Christina Kofoed-Nielsen – ckn@danmission.dk – Tlf.: 41 999 331 
Birgitte Nørgaard Warming – bnw@danmission.dk – Tlf.: 41 999 315 

http://www.gospelmusik.dk/booking/gospelsanger-solist/
mailto:ckn@danmission.dk
mailto:bnw@danmission.dk

