
Skønne  
syngepige-
shows & 
farverige 
foredrag

Livsbekræftende 
underholdning 
serveret med 
charme, varme 
og masser af fjer!

com2sing

Ring 2163 6838

www.com2sing.dk

Jeg hedder Charlotte Emmery, og jeg har I  
20 år optrådt som syngepige, først på Bakkens 
Hvile, siden i eget regi og sammen med min 
veninde Elsebeth Iver i duoen ‘Den lille forskel’  
– og det har aldrig været kedeligt!

Jeg er selv vokset op med syngepigetraditionen, 
da min nu afdøde morfar i sin tid skrev viserne 
‘Marinus’ og ‘Missekatten’ til Bakkens Hvile.

Ud over min færden i showbizz er jeg til daglig 
ekstern lektor på Roskilde Universitet og inde-
haver af firmaet Emmery Company, som også 
tilbyder kommunikationskurser og guidede ture.

Min passion ligger i at skabe oplevelser for 
forskellige målgrupper i mange sammenhænge. 
Og humor er altid den gennemgående faktor!

Charlotte Emmery

“Farverigt, fantastisk, fornøjeligt og morsomt 
show krydret med de gamle kendte viser fra 
Bakkens Hvile. Flotte kostumer og spændende 
fortællinger satte ekstra krydderi på et helt  
igennem gennemført show, vi sent glemmer.  
6 stjerner ud af 6!
Anni Færch, Foreningen Højring, Hjørring
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Jeg synger lige gerne for unge 
og gamle, kvinder og mænd, 
private og firmaer – det er 
netop variationen i publikum, 
anledninger og de fysiske  
rammer, der gør det så sjovt  
at være syngepige. Og så  
kostumerne! Jeg får mine 
skønne kjoler specialsyet,  
og jeg kan aldrig få for mange.

”Charlotte kom og gjorde en grå mandag 
særdeles farverig. Med sit nærvær, humor,  
engagement og musikalske talent sang og  
fortalte hun med så stor begejstring, at både 
hjertemuskler og lattermuskler kom på over-
arbejde. Hun var kæk og fræk og gik liiiige til 
grænsen, men aldrig over den. Skøn dag – ikke 
mindst for de mandlige deltagere. Vi vil glæde 
os til, at vi igen får besøg af Charlotte!
Jeanette Christiansen, Husum Vænge seniorboliger

“Aldrig har jeg grinet så meget.  
Min fest-makeup blev totalt spoleret.
Kirsten efter Texacos julefrokost

- leveret til  
din hoveddør



Når festen skal være noget specielt:
Julefrokost, firmafest, reception, events… skal 
festen være noget helt særligt, hvorfor så 
ikke overraske forsamlingen med et profes-
sionelt syngepigeshow, som vil blive husket 
langt ud i fremtiden?

Når du vil glæde festens midtpunkt:
Fødselsdag, bryllup, jubilæum, polter-
abend… både festens midtpunkt og de 
øvrige gæster vil få en uforglemmelig op-
levelse, når de pludselig på helt nær hold 
oplever en ægte syngepige iført smuk og 
overdådig kjole, strømpebånd og fjerboa, 
mens de kan nynne eller synge med på 
nye og gamle viser såsom ’Køb blomster’, 
’Kys hinanden’ og ’Glemmer du’. Hovedper-
sonen får en gave, der ikke kan pakkes ud, 
men som giver minder for altid…

Et typisk indslag/show til din fest, dit arran-
gement eller firmaets julefrokost kan vare 
30-45 minutter og bestå af bakkesange, 
viser, ballader og evergreens, krydret med 
charmerende pikanterier og slagkraftige 
vittigheder. Har du selv nogle helt særlige 
ideer, kan de indgå i indslaget.

Syngepigeshow med pianist

Mellem fjer & 
strømpebånd
– et farverigt  
foredrag om livet  
på de skrå brædder

Hør om min debut på Bakkens Hvile og om,  
hvordan det var at synge min morfars vovede 
viser. Bliv indviet i anderledes oplevelser som at 
synge for en af verdens rigeste mænd, få kostu-
mer syet af en Kgl. Hofleverandør og at blive hy-
ret til at optræde for døende. Og få alle de sjove, 
pikante og til tider sentimentale anekdoter fra 
mine tyve år som den ene halvdel af syngepige-
duoen ‘Den lille forskel’.

Undervejs i foredraget gives der smagsprøver 
på såvel sange som en række af de smukke 
syngepigekostumer, jeg har fået syet og optrådt 
med gennem årene. Og måske kan man være så 
heldig at modtage en rose...

Foredraget kan tilpasses alle  
forsamlinger fra seniorklubber 
over loger til kunstforeninger – 
og lige meget hvad bliver det 
ikke kedeligt!

Ring på 2163 6838  
og book et foredrag,  
der passer til netop jer.

Jeg medbringer min egen pianist, som 
efter ønske kan spille både dinner- og 
dansemusik til hele arrangementet.

Ring på 2163 6838 og lad os tage 
en snak om mulighederne!

com2singcom2sing

Kvinden bag Com2sing, 
Charlotte Emmery, får 
sine mange farverige 

kjoler specialsyet af en 
Kgl. hofleverandør.


