...Består av Maria Holmqvist och Ann-Sofie Johansson. Båda jobbar
som språklärare (Ann-Sofie även som musiklärare).
De har sysslat med musik, på olika sätt, och så länge de kan minnas.
För Ann-Sofie började det redan hos hennes mormor och morfar och
vid deras piano. Hon nådde inte ens ner till pedalerna. För Mia
började det redan i ettårsåldern när hon sjöng ”Ekorrn’ satt i granen”
och ”agerade radio” i familjens bil.
 Ann-Sofie bor i Boxholm och är en pianospelande klarinettist, som
tidigare under lång tid medverkade i Mjölby Stadsmusikkår och
som har kompat många amatörtävlingar under 80- och 90-talet.
Hon har läst till musiklärare på Musikhögskolan i Göteborg.
 Mia bor i Tranås och har sjungit i eget band, talangtävlingar, varit
med i revysvängen i Tranås under många år och underhållit på
bröllop, dop, företag och fester med olika bandkonstellationer. Hon
har läst musik på Södra Vätterbygdens Folkhögskola i Jönköping.

Mia & Ann-Sofie bildades när de arbetade ihop på samma skola
och upptäckte att de delar samma musiksmak. De hittade varandra i
Beppe Wolgers, Hasse & Tage, Povel, Gunnar Hoffsten, Barbro
Hörberg och andra svenska jazz- och folkvisor. Texterna är i
huvudsak svenska, men några engelska texter finns också med i
repertoaren.

Mia & Ann-Sofie underhåller med sin sång och sitt pianospel hos
olika föreningar, företag och privatpersoner som är intresserade av
deras program samt underhåller återkommande på S/S Boxholm II
under sommaren.

Sagt efter spelningar:
”ÅÅÅÅh, det var verkligen vår musik”!

Mia och Ann-Sofie, det vill säga Ann-Sofie
Johansson och Mia Holmqvist uppträder på
S/S Boxholm II.

Kanske skulle vår musik även kunna vara er musik på
något möte eller tillställning längre fram?
Om så är fallet, kontakta Mia & Ann-Sofie för bokning:

Mia Holmqvist
0140-31 14 13
070-295 54 61
maria.holmqvist@edu.boxholm.se
eller

Ann-Sofie Johansson
0142-512 13
070-433 61 98
annsofie.1965@gmail.com

Upplev text och musik, som nästan
aldrig hörs på radion längre, och minns!

