
 

Hej och så roligt att du och din kör anmält er till Sjung Gospel 2019. Här är 
info-mail 1 fullmatat med information. Nästa infomail kommer v 49. 
 
SJUNG GOSPEL 2019 
I år har vi fyra (4!) olika spår på Sjung Gospel - och tanken är att du både kommer få 
möjlighet att stå på scen samt få en konsertupplevelse utöver det vanliga!  
När ditt spårs låtar sjungs är du på scen och när de andra spårens låtar framförs sitter 
du som publik. Några låtar kommer även sjungas av alla spåren och då kommer det 
sjungas både från scen och publikplats - en häftig upplevelse för publiken! Årets 
instruktörer är också laddade att ge dig en härlig, lärorik och inspirerande dag.   
 
KLÄDSEL 
Redan nu vill vi också berätta att årets färger till konserten är rosa, lila och svart - tänk 
festlig klädsel men som du samtidigt är bekväm att röra dig i. 
 
PLATS OCH TIDER 
Plats, konsert: Vi kommer ha konserten i Berwaldhallen 
 
Ramtider för Sjung Gospel 2019 är:  
 
Vocalchoir, obs startar fredag:  
Fre 18.30-21.30, Lör 11-20. Genrep i Berwaldhallen ca kl 14. Konsert kl 18. 
Repeterar på Vasakåren, Observatorieg 4 (T)-Odenplan 
 
Workshopchoir:  
Lör 9.00-20. Genrep i Berwaldhallen ca kl 15. Konsert kl 18. 
Repeterar i Norrmalmskyrkan, Norrtullsg 37 (T)-Odenplan 
 
Masschoir  
Lör 9.00-20. Genrep i Berwaldhallen ca kl 16. Konsert kl 18. 
Repeterar i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T)-Rådmansgatan 
 
Youthchoir:  
Lör 9.00-20. Genrep i Berwaldhallen ca kl 16. Konsert kl 18. 
Repeterar i Betlehemskyrkan, Luntmakargatan 82 (T)-Rådmansgatan 



 
FÖRBEREDELSEMATERIAL 
Här är länk till din inloggning på hemsidan.  
https://www.gospelverkstaden.se/inlogg-sjunggospel-2019  lösenordet är lövsångare 
 
Här ligger all information du behöver inför dagen. Denna hemsida uppdateras 
kontinuerligt. När materialet är färdigt kommer stämfiler läggas upp på inloggningssidan 
samt info om vilket spår som sjunger vilka låtar.  
Utskick med förberedelsematerial kommer börja skickas ut i slutet av november.  
 
OBS! I det utskicket får du även ett armband, som kommer fungera som ditt 
deltagarbevis under hela dagen och kvällen. Viktigt att spara alltså:-).  
 
Ps. Kom ihåg att skriva till oss om du har speciella behov eller t ex allergier 
Obs! Alla våra event är nöt och citrusfria!  
 
Om du har någon fråga är du välkommen att höra av dig till oss på 
info@gospelverkstaden.se.  
 
Varma hälsningar, 
Svenska Gospelverkstaden genom /Anne-Li Marthinussen 
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