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Festiwal Gospel bez Granic,  

Katowice 8-10 kwietnia 2016  

 

Festiwal Gospel bez Granic to niezwykłe wydarzenie muzyczno-kulturalne na Śląsku. Pierwsza edycja 

połączyła w roku 2013 dwa miasta: Sosnowiec i Katowice. Instruktorami warsztatów byli już Brian Fentress 

(Stany Zjednoczone) oraz Peter Francis (Wielka Brytania). W kwietniu 2015 roku projekt przeniósł się do 

Katowic, a dwudniowe warsztaty muzyki gospel poprowadziły instruktorki z Polski (Diana Droździel, liderka 

zespołu DeocentriCity) oraz Wielkiej Brytanii (Ruth Waldron, dyrygentka i instruktorka muzyki gospel). 

 

Tym razem organizatorzy warsztatów Gospel bez Granic – stowarzyszenie pod tą samą nazwą oraz członkowie 

Katowickiego Chóru Gospel Sound – za cel postawili sobie organizację Festiwalu Gospel bez Granic 

w Katowicach, Mieście Kreatywnym UNESCO w dziedzinie muzyki. Do prowadzenia zajęć wokalnych 

zaprosili Gabrielę Gąsior (Polska) oraz Wayne’a Ellingtona (Wielka Brytania) – niesamowitych 

wokalistów, trenerów wokalnych, instruktorów wielu warsztatów gospel w Polsce i za granicą.  

 

W ramach Festiwalu Gospel już w piątek, 8 kwietnia, odbędzie się koncert instruktorów otwarty nie tylko 

dla uczestników warsztatów, ale dla wszystkich, którzy chcieliby posłuchać dobrej muzyki o pozytywnym 

przekazie w mistrzowskim wykonaniu. 

 

W sobotę, 9 kwietnia, rozpocznie się 3. edycja warsztatów wokalnych. Uczestnicy w ciągu dwóch dni pracy 

nauczą się utworów gospel i stworzą wielki, warsztatowy, stuosobowy chór. Nowością, którą organizatorzy 

wprowadzają w tym roku, jest organizacja części prób w dwóch grupach – męskiej i żeńskiej. Celem tego 

podziału jest umożliwienie uczestnikom kontaktu z wokalnym wzorem do naśladowania, o co prosili 

w ankietach uczestnicy poprzednich edycji warsztatów.  

 

Ponadto w sobotę wieczorem odbędzie się Wieczór Chwały otwarty dla uczestników oraz gości. 

 

Festiwal zakończy się w niedzielę Koncertem Finałowym. Wszyscy uczestnicy, wyśmienici instrumentaliści 

pod kierunkiem pianisty, aranżera i kompozytora Artura Wypicha oraz instruktorzy staną na jednej scenie, by 

zaprezentować owoc weekendowej pracy. Koncert będzie otwarty dla publiczności (wstęp wolny).  

 

Do udziału w Festiwalu Gospel bez Granic organizatorzy zapraszają – zgodnie z nazwą – wszystkich bez 

względu na umiejętności, wyznanie, miejsce zamieszkania. Jedynym warunkiem jest ukończone 7 lat (dzieci 

przychodzą na warsztaty z pełnoletnimi opiekunami). Mile widziane będą osoby, które już śpiewają, kiedyś 

śpiewały bądź chciałyby zacząć przygodę ze śpiewem, rozwinąć muzyczne pasje i poznać ciekawych ludzi. 

Nie jest wymagane przygotowanie muzyczne ani znajomość nut, ponieważ utworów będziemy uczyć się „ze 

słuchu”. Nie jest też wymagana znajomość języka angielskiego – przez cały czas trwania zajęć na sali obecny 

będzie tłumacz. 

 

Koncert instruktorów, dwa dni warsztatów, zajęcia w grupach (męskiej i żeńskiej), Wieczór Chwały 

w sobotę i Koncert Finałowy w niedzielę – to wszystko (i nie tylko…) czeka na uczestników Festiwalu Gospel 

bez Granic, przygotowanego przez ludzi, dla których wspólne śpiewanie muzyki chrześcijańskiej, jaką jest 

gospel, to coś więcej niż pasja. 

 

 

Szczegółowe informacje o zapisach, warsztatach, instruktorkach i muzykach znajdują się na naszej stronie: 

http://gospelbezgranic.blogspot.com/  

Profil na FB: www.facebook.com/GospelBezGranic 

 

Kontakt: gospelbezgranic@gmail.com, tel. 696 911 883 

  

http://www.gospelbezgranic.pl/
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A oto kilka zdjęć z poprzednich edycji: 
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