
 

 

Hej! 
På lördag får vi äntligen träffas och sjunga tillsammans. Hoppas du har hunnit 
öva ordentligt och känner dig taggad. Här kommer sista infobrevet innan vi ses. 
Vi har sedan första mailet fått lite ändringar av lokaler så läs detta noga så vi 
alla hamnar på rätt plats på lördag.  

Om du har någon fråga är du välkommen att höra av dig till oss på 
info@gospelverkstaden.se viktigt att alla mail ni skickar till oss är @gospelverkstaden.se 
inte @stockholmgospel.se då vi just nu har problem med den adressen. 

  

BILJETTER TILL KONSERTEN 

Glöm inte bort att bjuda in nära och kära till konserten i Berwaldhallen!  
Biljetter hittar ni på: www.berwaldhallen.se  Som deltagare kan du erbjuda dina vänner 
en rabattkod, koden sjunggospelvän ger 20% på ordinarie pris.  

 

REPLOKALER OCH TRANSPORT TILL BERWALDHALLEN 

Nedan ger vi förslag på transportvägar med Stockholms lokaltrafik och har även skrivit 
in hur lång tid det enligt google maps tar att åka bil/gå till Berwaldhallen. Ladda ner SL 
appen “Res i Stockholm” så kan du även söka aktuella resvägar. Glöm inte att köpa 
biljett till SL. I appen kan du köpa en biljett via swish och det går även att köpa ett kort 
på ex pressbyrån och ladda på med en summa eller köpa en periodbiljett på 24  eller 72 
timmar. Mer info finns på sl.se.  
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Åker du bil tänk på att tiden kan variera mycket beroende på hur trafiken ser ut och att 
det kan vara lite klurigt att hitta parkering nära då det utanför Berwaldhallen bara finns 
gatuparkering.  
 
VOCALCHOIR repeterar på Vasakåren, Observatorieg 4 (T)-Odenplan 
Gång: 42 min 
Bil: 14 min 
SL: 25 min 

SL förslag 1. Ta buss 4 från Odenplan mot Radiohuset. Gå av slutstation Radiohuset och 
gå ca 300 m till Berwaldhallen. 

SL förslag 2. Ta tunnelbanans gröna linje från Odenplan till T-centralen. Ta sedan buss 
69 mot Blockhusudden eller Kaknästornet (avgår från läge N) till station Berwaldhallen. 

 
WORKSHOPCHOIR repeterar i Norrmalmskyrkan, Norrtullsg 37 (T)-Odenplan 
Gång: 46 min 
Bil: 15 min 
SL: 25 min 

SL förslag 1. Ta buss 4 från Odenplan mot Radiohuset. Gå av slutstation Radiohuset och 
gå ca 300 m till Berwaldhallen. 

SL förslag 2. Ta tunnelbanans gröna linje från Odenplan till T-centralen. Ta sedan buss 
69 mot Blockhusudden eller Kaknästornet (avgår från läge N) till station Berwaldhallen. 

MASSCHOIR repeterar i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T)-Rådmansgatan 
Gång: 33 min 
Bil: 9 min 
SL: 22 min 

SL förslag 1. Ta buss 4 från Roslagsgatan mot Radiohuset. Gå av slutstation Radiohuset 
och gå ca 300 m till Berwaldhallen. 

SL förslag 2. Ta tunnelbanans gröna linje från Rådmansgatan till T-centralen. Ta sedan 
buss 69 mot Blockhusudden eller Kaknästornet (avgår från läge N) till station 
Berwaldhallen. 

YOUTHCHOIR repeterar i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 (T)-Rådmansgatan 
Gång: 33 min 
Bil: 9 min 
SL: 22 min 



 

SL förslag 1. Ta buss 4 från Roslagsgatan mot Radiohuset. Gå av slutstation Radiohuset 
och gå ca 300m till Berwaldhallen. 

SL förslag 2. Ta tunnelbanans gröna linje från Rådmansgatan till T-centralen. Ta sedan 
buss 69 mot Blockhusudden eller Kaknästornet (avgår från läge N) till station 
Berwaldhallen. 

 

BERWALDHALLEN 

I Berwaldhallen kommer all entré ske via kulverten som ligger till vänster om 
huvudentrén. Där kommer det finnas möjlighet att hänga av sig sina kläder. Från 
kulverten kommer du även ut på scen. Mer info kring detta sker på plats på repen.  

OBS! För att logistiken ska fungera ber vi er att inte komma för tidigt till Berwaldhallen 
då vi öppnar dörrarna till kulverten först 45 min inför varje genrep. Se detaljerat schema 
på inloggningssidan. 
 
Om du behöver något att äta efter genrepet innan konserten så ta med detta, det finns 
inga affärer i nära anslutning till Berwaldhallen. Berwaldhallens café kommer öppna kl 
16.00.  

 
NYA LÅTAR 

Vi kommer lära oss några låtar tillsammans med våra gästartister - superkul! Dessa 
ligger uppe på inloggningssidan så kika in där och lyssna in er. 
https://www.gospelverkstaden.se/inlogg-sjunggospel-2019 lösenord: lövsångare 

 

KLÄDSEL 
Årets färger till konserten är rosa, lila och svart - tänk festlig klädsel men som du 
samtidigt är bekväm att röra dig i. Kläder som matchar affischen helt enkelt. 

 

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.  
 

Varma hälsningar, 
Svenska Gospelverkstaden genom /Zandra Ottosson 
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