
 
GOSPELFEST 

- Having church - 
 

 
Hej  
 
Hoppas att din jul har varit god!  
 
Nu är det snart bara två veckor kvar till ”Gospelfest – having church” den 27 januari då vi förvandlar  
St Pauli till en riktig gospelkyrka där vi får sjunga med hela kroppen inspirerade av bl.a. Anna och 
Cinque som både ser framemot att dela med sig av sin erfarenhet av gospelmusik i Sverige och USA. 
För dig som har varit med på Malmö Live tidigare är det mycket som är samma, men också en del 
som är annorlunda. Denna gång ligger inte fokus på att vi ska göra en bra konsert inför en stor publik 
utan på att vi ska få inspireras av varandra och våra gäster.  
 
Vi samlas från kl. 13 med alla på plats senast kl. 13.25. Kyrkan är väldigt vacker och det ska bli roligt 
att få vara tillsammans där, men det finns väldigt få toaletter och inga extra utrymmen för att byta om 
eller sminka sig. Kom gärna som du är (färdigt svartklädd) och ta INTE med någon extra väska.  
 
Den 9-17 april 2018 finns det fortfarande ett par platser kvar på Svenska Gospelverkstadens 
studieresa till Chicago. Läs gärna med på www.gospelverkstaden.se/usaresor.   
 
Biljetter  
Tyvärr är biljetterna helt slut sedan ett par veckor (Det finns ett fåtal biljetter kvar till söndag 28/1 i 
Helsingborg www.nortic.se ) Gå gärna in och gilla www.facebook.com/SoulfulMusicSweden   
 
Preliminärt schema  
13.00 Incheckning 
13.25 Alla på plats i kyrksalen, St Pauli kyrka (Kungsg. 17)   
13.30 Övning    
17.50 Matpaus   
19.30 ”Gospelfest – having church”  
ca 21.00 slut 
 
Tenorer sökes!  
Av erfarenhet vet vi att det ofta är få tenorer i gospelkörer. Bl.a. därför att stämmorna ofta är ganska 
höga. För att få till en jämnare stämfördelning i januari ber vi dig att låta några altar/sopraner från din 
kör sjunga tenor på gospelfest.   
 
Klädsel: Helsvart. Gärna lite finare. Ha gärna på dem redan när du kommer kl. 13.  
 
Armband: Glöm inte armbandet som du fick i brevet då du behöver det för att komma in i kyrkan  
 
Mat 
Se till att komma mätt vid kl. 13 då det blir en dag som kräver mycket energi . Ta gärna med 
vattenflaska och frukt/snack till eftermiddagen. Kl. 17.50 finns det tid att gå iväg till någon av de 
närbelägna restaurangerna (boka gärna bord) eller äta en enkel medhavd kvällsmat.  
(Tänk på våra allergiker. Inga nötter!!)       
 
Repertoar ur “Sjung Gospel 2018”   
Vi sjunger alla sånger utom Oh Give Thanks.  
Alla i den stora kören har olika erfarenhet av gospel. Du har något att bidra med! Gospel bygger på 
improvisation och samspel. Sånger som egentligen är enkla kan se avancerade ut. Det är därför bra 
om du fokuserar på att lära dig tonerna och texten. Hur många gånger man tar varje del, tempo och 
eventuella höjningar bestämmer körledaren när vi ses. Eftersom vi har kortare reptid än tidigare år 
kommer någon av sångerna att sjunga tillsammans med dem som kommer och lyssnar på kvällen.   
 
Hör gärna av er om ni har några frågor till info@soulfulmusic.se   
 
Jonas Engström, Emma Leijon & Team Gospelfest  
 

 
 

           
 


