
KIM JESTEŚMY?
     Jesteśmy grupą ludzi, których połączył chrześcijański
przekaz płynący z muzyki gospel. Spotkaliśmy się kilka
lat temu w Gospel Sound - Katowickim Chórze Gospel
i bardzo szybko okazało się, że nie tylko śpiewanie
jest dla nas ważne. Chcieliśmy rozwijać się muzycznie
i duchowo oraz zrobić coś dobrego dla tych, którzy
nas słuchają. Z tych potrzeb zrodził się pomysł
założenia Stowarzyszenia Gospel bez Granic.
  
        DLACZEGO „BEZ GRANIC”?
   Bo wierzymy, że muzyka jest w stanie pokonać
wiele barier, a muzyka gospel szczególnie. 

KTO NAS REPREZENTUJE?

JAKIE SĄ NASZE GŁÓWNE CELE?
· utrzymanie, rozwijanie i doskonalenie działalności   
  Gospel Sound - Katowickiego Chóru Gospel,
· propagowanie oraz kształtowanie wartości
  chrześcijańskich i ekumenicznych,
· rozpowszechnianie muzyki gospel,
· pielęgnowanie tradycji śpiewu chóralnego,
· integrowanie, aktywizowanie i motywowanie ludzi    
  różnych kultur, w różnym wieku, z różnych środowisk
  do rozwoju artystycznego i osobistego,
· tworzenie możliwości współpracy między grupami       
  muzycznymi oraz muzykami w kraju i za granicą,
· promowanie województwa śląskiego. 

JAK JE REALIZUJEMY?
· prowadzimy chór Gospel Sound,
· inicjujemy, organizujemy i przygotowujemy
  wydarzenia muzyczne: koncerty, wieczory
  uwielbienia i festiwale,
· organizujemy i prowadzimy warsztaty gospel, 
  imprezy kulturalne i akcje charytatywne,
· uczestniczymy w warsztatach, festiwalach,
· pozyskujemy i szkolimy wolontariuszy,
· nawiązujemy współpracę z pokrewnymi
  stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
· pozyskujemy środki finansowe na realizację
  celów statutowych,
· współpracujemy z prasą, radiem, 
  telewizją i innymi mediami.

NASZ NAJWAŻNIEJSZY PROJEKT: 

GOSPEL SOUND

  

 Pomysł założenia Stowarzyszenia zrodził się
w grupie członków Gospel Sound. Wśród ludzi, którzy
w katowickich Bogucicach w roku 2011 postawili sobie
jasny cel: wielbienie Boga i głoszenie Słowa Bożego
poprzez jak najdoskonalszą i najpiękniejszą muzykę gospel.

  Bez Gospel Sound nie byłoby Gospel bez Granic.
Gospel Sound w pełnym składzie to ponaddwudzie-
stoosobowy, czterogłosowy chór mieszany oraz zespół
instrumentalistów (instrumenty klawiszowe, gitara
basowa, gitara elektryczna, perkusja oraz perkusjonalia).
W standardowym repertuarze znajdują się pieśni negro
spirituals oraz współczesne utwory gospel wy-
konywane głównie w języku angielskim, ale także
polskim. W ciągu czterech lat chór wystąpił około
60 razy podczas różnych wydarzeń kulturalnych, 
religijnych, dzieł charytatywnych i ewangelizacyjnych, 
w instytucjach publicznych, firmach i ośrodkach opieki.
Sześciokrotnie współorganizował warsztaty gospel
w Katowicach i Sosnowcu. Przygotował także kilka nieza-
leżnych projektów.
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WSPIERAJĄ NAS
        Naszą działalność wspierają już m.in.:
· Artberry – Studio Kreacji Wizualnej
· Bazylika Sanktuaryjna MB Boguckiej w Katowicach
· Big Baba Cupcakes
· Infokatowice.pl
· Inter Sp. z o.o.
· Natalia Tlałka Zdjęcia sercem robione
· Omnis – oprogramowanie dla biznesu
· Paulina Rygol Gabinet Kosmetologiczny SPAsją
· PMS Labs Sp. z o.o.
· Restauracja Wioska Rybacka
· ROBS Technika Estradowa
· Tomasz Kawka Kreatywny fotoreportaż

· Tu może pojawić się Państwa Firma.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
    Jako młoda organizacja z radością przyjmiemy każde 
wsparcie oraz podejmiemy współpracę na płaszczyznach, 
w których działamy.
Możliwe formy współpracy i wsparcia:
· współorganizacja wydarzeń muzycznych i kulturalnych
· barter
· darowizna
· sponsoring
· wolontariat.

Projekt graficzny: 

Wydruk: 

Wydruk współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

NASZE PROJEKTY

JESTEŚ ŚWIĘTY
   Projekt przygotowany we współpracy z lędzińskim 
Zespołem Kameralnym Laus Deo z okazji kanonizacji 
Ojca Świętego Jana Pawła II. Łączy on utwory klasyczne 
i gospel oraz narrację w jedną spójną całość. W pro- 
gramie koncertu, którego myślą przewodnią jest świętość,  
znajdują się utwory klasyczne, jak np. Alleluja 
z oratorium Mesjasz  G. F. 
Haendla czy popularna 
pieśń gospel Total praise 
Richarda Smallwooda. 
Chóry śpiewają przy akom-
paniamencie instrumen-
tów klawiszowych.

KOLĘDY GOSPEL
     To kompilacja kilku kolęd zagranicznych oraz znanych 
i lubianych tradycyjnych kolęd polskich w autorskich 
aranżacjach Artura Wypicha – kompozytora i pianisty 
chóru. W projekt zaangażowany jest chór oraz zespół 
instrumentalny.

A’CAPPELLA GOSPEL
      Ten duży projekt zaistniał w lutym 2015 roku, częścio-
wo dzięki finansowaniu społecznościowemu poprzez portal 
PolakPotrafi.pl. Chór zbierał środki na organizację dwu-
dniowych warsztatów oraz koncertu finałowego. Warsztaty 
i koncert charytatywny poprowadziła niezwykle ceniona 
w środowisku gospel instruktorka i wokalistka Gabriela 
Gąsior, a koncert fina-
łowy zgromadził sporą 
publiczność o gorących
sercach.
Repertuar warsztatowy 
stanowi odrębny pro- 
gram koncertowy.
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