
OperaOperatörerna
Två kraftfulla, glada tenorer rycker ut och bjuder
på krumsprång och operativa trix, galenskaper och
små pärlor från opera, operett och visa.
Om längtan efter damer blir för svår så kan operatörerna
ta med sig en prima primadonna.
50 – 90 minuters program, 3 – 4 personer. Flygel eller piano
erfordras.
Medverkande:  Teddy Lundberg och Lennart Stregård
med pianist.
Lennart Stregård är känd från sina många år på Operan i
Stockholm där han sjungit ledande roller. Han har turnerat
flitigt i Sverige och Skandinavien men också gästat en mängd
scener ute i Europa, har sjungit allt från stora Wagnerroller,
nutida musik, operett, musikal och visor.

Champagnebubblor
Musikaliska minnen och betraktelser, ömsint lycka,
smeksamma toner och ilskna utbrott över fenomen
i vår tid och vårt samhälle.
Kupletter, visor, visdomsord, opera och operett. Garanterat
ingen rockmusik men hög hatt, champagneglas och nejlika
i knapphålet utlovas.
50 – 90 minuters program. Flygel eller piano samt CD-
spelare erfordras.
Medverkande: Teddy Lundberg med pianist.
Se även TeamK:s utbud av specialskrivna
musikteaterprogram för Kultur i Arbetslivet

Program under planering!

Teddy Lundberg och Lennart Stregård



Kulturarrangemang
Kurser
Seminarier
Föreläsningar
Teddy Lundberg, konsult i kulturfrågor och
mångsysslare i teatern och musikens värld.

Är i grunden utbildad sångare, klassiskt skolad tenor,
skådespelare och regissör.

Även verksam som pedagog, föreläsare, projekt-
ledare och kock.
Har under många år turnerat flitigt runt hela landet och spelat
opera, operett, talteater, musikal, revy och kabaré på de flesta
av våra teatrar t.ex. Kungliga Dramatiska Teatern, Folkoperan,
Riksteatern, privatteatrar och en mängd fria grupper.

Under de senaste 10 åren, i huvudsak, arbetat med ”Kultur
i Arbetslivet” mot företag och organisationsvärld, arrangerat
och producerat föreställningar, kurser, konferenser och
seminarier. Temat är: organisations- och verksamhetsutveck-
ling samt personlighetsutveckling.
Kontakt: Teddy Lundberg, Hornsgatan 34,
118 20 Stockholm
Tel: 08 723 08 76 eller mobil 0708 68 63 79
E-post: teddylundberg@gmail.com
Hemsida: www.teddylundberg.com
Innehar F-skattsedel

Teddy Lundberg



Ett seminarium med kulturella förtecken.
Två lustfyllda timmar med musik och sång, fakta och reflex-
ioner runt begreppen normalitet, jämställdhet, tillgänglighet,
kultur, mångfald och diskriminering, och fördomar.
Interaktivitetsövningar med publiken.
Illustrerande sångnummer.
Vad säger Diskrimineringslagen från 2009?
Kort grupparbete och frammåtblickar.
En spännande uppstart för arbetet med jämställdhet
och mångfald på arbetsplatsen, en avstämningsdag
i det pågående arbetet eller ett underhållande,
rykande aktuellt inslag i konferens/personaldagen.
Medverkande: Teddy Lundberg och ev. gäster
Effektiv tid: 2 timmar
Prisexempel: enstaka arrangemang inom Stockholms län,
6.000 kronor inklusive alla skatter och avgifter.
Arrangemang inom 20 mils radie från Stockholm: 7.000

kronor totalt, inklusive allt.
Arrangemang med övernattning: 9.000 kronor totalt,

inklusive allt.

Mångfaldigt Leve!

Se även TeamK:s föreställningar!
Flera seminarier som kommer under hösten:

Utvecklande kultur
För Kultur och Näringsliv i samverkan
Om hur mötet mellan Kultur och Näringsliv kan skapa
förutsättningar för ett bättre företagsklimat: korsbefruktning,
ömsesidigt utbyte, glädje, kraft och mångfald!
Vägen till ökad konkurenskraft?
Gästföreläsare: Susan Bolgar, näringslivskonsult och
senior adviser på organisationen Kultur och
Näringsliv

Våga vara, våga tala,
våga berätta
Lär känna glädjen i att våga uppträda inför publik,
träna förmågan och bemästra uttrycken.
Begär särskilt program för ytterligare information och flera
föreläsningar/seminarier

Susan Bolgar - näringslivskonsult och senior
adviser på organisationen Kultur och Näringsliv


