
Musik och glädje med Tre Barytoner
Vilka är Tre Barytoner?
Tre Barytoner är en sjungande trio bestående av Bo 
Wallenberg, Mikael Joumé och Mikael Järlestrand.
    Under flera års tid har de rest land och rike runt och 
sjungit för fulla kyrkor. Repertoaren  består av andliga 
sånger som de flesta känner igen, framförda med härlig 
stämsång och medryckande arrangemang. 
    Tre Barytoner har också gett ut två skivor: Andliga 
klassiker och Väckelsesånger. 
    Trion bjuder på sång och musik av hög kvalitet. 
    Mikael Järlestrand är en av Sveriges mest kända krist-
na sångare, som har gett ut en lång rad soloalbum. 
    Mikael Joumé har studerat vid Det Kongelige Musik-
konservatorium i Köpenhamn och arbetat på Malmö 
Opera, men har också i många år arbetat på Barnmissionen.  
    Bo Wallenberg är generalsekreterare för Barnmissionen 
och varvar sångglädje med humor, passion och hjärta 
för organisationens hjälparbete.
    Tre Barytoner är kopplade till Barnmissionens livräd-
dande arbete för utsatta människor i 14 länder på tre 
kontinenter. 

Vad kostar en konsert?
Tre Barytoner gästar normalt sett kostnadsfritt under 
förutsättning att de får göra en insamling till Barn-
missionen och värva faddrar i samband med konserten. 
    I mindre sammanhang kan församlingarna ibland 
gå in och ge ett bidrag för att täcka omkostnaderna för 
konserten.

Mer info
Läs mer om Barnmissionen på: 
www.barnmissionen.se 

Läs mer om Tre Barytoner på :
www.barnmissionen.se/tre-barytoner/

Följ oss på Facebook: 
www.facebook.com/TreBarytoner
www.facebook.com/barnmissionen

Kontakt
För mer info och bokning, kontakta 
Mikael Järlestrand, tel 0707 74 40 73 eller 
epost mikael.jarlestrand@hotmail.com

 ”      Vi kommer inte för att underhålla, utan för att sjunga  
      tillsammans med publiken i sånger som de flesta 
      känner igen. Vi vill värna om den gamla kristna sång-
      skatten, där sångerna berättar om människors liv.
 
   
     ”     Tre Barytoner fyller ett tomrum i församlingarna. 
     Det finns nästan inga solister kvar inom kristenheten. 
     Vi vill bjuda på sånger som berör människors hjärtan. 
     Ofta får vi höra att våra konserter är som riktiga 
     väckelsemöten.
     Bo Wallenberg   

Nyfiken på Tre Barytoners musik?
Vi finns på Spotify och Youtube. Sök på Tre Barytoner.
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