
 

Hej! 

Hoppas ni har kommit igång med övandet inför Sjung Gospel. Här är info-mail 2. 
Nästa infomail kommer i början av Januari. Undrar du vad som stod i mail 1 kan 
du läsa gamla mail och info på inloggningssidan. 

  

BILJETTER TILL KONSERTEN 

18.00 kommer vi alla tillsammans bjuda på en fantastisk konsert i Berwaldhallen och vi 
har nu öppnat upp försäljningen av biljetter. De kan köpas på: 

www.berwaldhallen.se 

 

Vi har en rabattkod för att era vänner och familjer ska kunna komma och kolla på 
konserten till ett lite bättre pris, 20% rabatt! Koden är: sjunggospelvän 

 

Eftersom Berwaldhallen tar lite färre i publiken än konserthuset skulle vi rekommendera 
att köpa biljetterna i god tid så de inte hinner ta slut! En perfekt julklapp som dessutom 
är snäll mot miljön. 

 

GÄSTARTISTER 

Om du följer oss på instagram och facebook har du kanske redan sett våra gästartister? 
Men vi är otroligt glada att få informera om att förutom Myron Butler kommer även 
Boris René och Kiralina Salandy gästar oss! 
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LÅTAR FÖR DE OLIKA SPÅREN 

 

Vocalchoir Repeterar på Vasakåren, Observatorieg 4 (T)-Odenplan 

Better Is One day 

In Awe Of You 

No Time To Waste 

Set Me Free 

Workshopchoir Repeterar i Norrmalmskyrkan, Norrtullsg 37 (T)-Odenplan 

Better Is One day 

We Bless Your Name 

We Cannot Be Silent 

I'll Go I'll Run 

Masschoir Repeterar i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T)-Rådmansgatan 

Better Is One Day 

Celebrate 

The Lord Is Good 

Lord i Know I've Been Changed 

Good Thing 

For Every Mountain 

Youthchoir Repeterar i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T)-Rådmansgatan 



Better Is One Day 

Celebrate 

The Lord Is Good 

Lord i Know I've Been Changed 

Good Thing 

For Every Mountain 

 

FÖRBEREDELSEMATERIAL 

Här är länk till din inloggning på hemsidan. Se till att komma ordentligt förberedd till 
Sjung gospel. Du kan även läsa schema och hitta svar på vanliga frågor. 

https://www.gospelverkstaden.se/inlogg-sjunggospel-2019  lösenordet är lövsångare 

  

FOTOGRAFERING 

Under dagen kommer vi ha en fotograf med oss dels för att dokumentera men också för 
att ha bilder som vi kan använda för framtida marknadsföring. Om du inte vill vara med 
på bild vänligen kontakta oss. 

 

Ps. Kom ihåg att skriva till oss om du har speciella behov eller t ex allergier 

Obs! Alla våra event är nöt och citrusfria! Vi har även doftallergiker med oss på 
dagen så inga parfymer,  hårsprayer eller andra starka dofter i lokalerna. 

 

Om du har någon fråga är du välkommen att höra av dig till oss på 

info@gospelverkstaden.se. 

  

Varma hälsningar, 

Svenska Gospelverkstaden genom /Zandra Ottosson 
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