Gävle Gospelfestival firar 20 år!
Välkommen till en härlig gospelfest i Gävle, en av Sveriges största och
äldsta gospelfestivaler! Tillsammans med en masschoir på 350 sångare, vår
amerikanske gäst Myron Butler och vår svenska gästartist Shirley Clamp är du
välkommen till en helg fylld med inspirerande och medryckande gospel.

Festivalen går av stapeln den 1-3 februari 2019!
Gävle Gospelfestival gästas i år av en amerikansk artist och gospelinstruktör från Dallas, Texas,
Myron Butler. Myron är en av de mest spännande och inflytelserika unga rösterna i modern
gospelmusik. Hans framgångar genom gospelmusiken har lett till Stellar Awards, Grammy nomineringar och han är en av de mest efterfrågade gospelartisterna idag. Myron har även arbetat
tillsammans med artister som Kirk Franklin, Donnie McClurkin, Yolanda Adams och Marvin Sapp.
www.facebook.com/myron.butler.9 www.myronbutler.com
Årets svenska gästartist är Shirley Clamp. Boråstjejen Shirley Clamp har skrivit musik och
jobbat som artist i över 15 år. I branschen är hon sedan länge en väletablerad och eftertraktad
sångerska. Hon har deltagit i schlagerfestivalen ett flertal gånger. Hon har arbetet tillsammans
med artister som Ace of Base, Markoolio, Sanna Nielsen, Sonja Aldén, Måns Zelmerlöw och
Whitney Houston samt turnerat med Star For Life och Rhapsody InRock. Hon har även medverkat i TV-shower som ”Så ska det låta” och ”Doobedoo”. www.shirleyclamp.com
Naturligtvis kommer även Anki och Magnus Spångberg till festivalen! De arbetar i hela
Norden med att inspirera körer. De reser regelbundet till USA för att hämta inspiration från olika
gospelkyrkor. Anki och Magnus har turnerat med artister som Christer Sjögren, Charlotte Perrelli,
Carola, Sanna Nielsen och Star for Life. www.sjungmedspangberg.se
Festivalen startar med repetitioner på fredag kväll i Betlehemskyrkan. Vi fortsätter att repetera
under lördagen för att sedan på söndagen förflytta oss till Gävle Konserthus där det hela
avslutas med en stor härlig gospelfest.
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Anmälan
Gå in på www.sensus.se/gavlegospel senast den 23 november 2018. (Från och med i år sker anmälan endast individuellt). Ska din kör betala fakturan, ange körens namn och e-postadress i anmälningsformuläret. Observera att din anmälan
till gospelfestivalen är bindande!
Pris 595 kr per person, inklusive nothäfte och stäm-cd som skickas via brev. Vill du hellre ha stämmor via digitala ljudfiler
så kommer du att kunna ladda ned dem via anmälningssidan. Väljer du att ladda ned ljudfilerna skickas endast nothäftet
hem till dig via brev. Det valet gör du när du kommer in på anmälningssidan. Du repeterar in samtliga sånger ur häftet.
Biljetter till den stora konserten den 3 februari 2019 släpps den 9 oktober via Ticketmaster och Gävle konserthus!
Mer information www.gavlegospel.com och www.facebook.com/gavlegospel
Projektledare | Anna och Hans Helmerson | 070 - 414 07 19
Bilda | Hasse Spennare | 070 - 330 40 03
Sensus | Karin Sundin | 018 - 66 19 64, 070 - 237 37 70
Arrangör Gävle Gospel i samarbete med studieförbunden Sensus och Bilda,
Gävle Kristna Råd, Betlehemskyrkan samt Gävle Konserthus.

