
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 pierwszych pięciu lat działalności chór
wystąpił około 80 razy podczas różnych wydarzeń
kulturalnych, religijnych, dzieł charytatywnych i ewange-
lizacyjnych, w instytucjach publicznych, firmach i ośrodkach
opieki. Ośmiokrotnie współorganizował warsztaty gospel
w Katowicach i Sosnowcu, które w roku 2016 przybrały po-
stać festiwalu.
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Z KIM JUŻ WSPÓŁPRACUJEMY?
· Artberry – Studio Kreacji Wizualnej
· Bazylika Sanktuaryjna MB Boguckiej w Katowicach
· Big Baba Cupcakes
· Bistro Bogucice
· Elliteq Sp. z o.o.
· Infokatowice.pl
· Inter Sp. z o.o.
· Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury
  im. Krystyny Bochenek
· Kwiaciarnia „Wiszące Ogrody”
· Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”
· Muzeum Śląskie
· 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
· Studio Florystyczne Pasja
· Tomasz Kawka Kreatywny fotoreportaż
· Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice

MOŻLIWE FORMY WSPÓŁPRACY
·  współorganizacja wydarzeń muzycznych i kulturalnych
·  wolontariat
·  barter

JAK NAS WESPRZEĆ?
Z wdzięcznością przyjmiemy każdą wpłatę na konto naszego 
stowarzyszenia. Dzięki darowiznom przekazanym na cele kul-
turalno-edukacyjne możemy się rozwijać i działać.
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NASZE PROJEKTY
KONCERTY UWIELBIENIA
Organizujemy i prowadzimy kon-
certy, podczas których publicz- 
ność może posłuchać zróżnico- 
wanych stylistycznie utworów 
z gatunku gospel. Koncert taki 
to nie tylko „odbiór”, ale i możli-
wość włączenia się poprzez śpiew i taniec na chwałę naszego 
Ojca w niebie. Gramy w różnych miejscach: kościołach, domach 
kultury czy podczas wydarzeń plenerowych, by Dobra Nowina 
docierała w każdy zakątek.

KOLĘDY GOSPEL
To kompilacja kilku kolęd zagranicz-
nych oraz znanych i lubianych tra-
dycyjnych kolęd polskich w autor-
skich aranżacjach Artura Wypicha
– kompozytora i pianisty chóru. 

W projekt zaangażowany jest chór oraz zespół instrumentalny. 

FESTIWAL I WARSZTATY GOSPEL BEZ GRANIC
Zaczynaliśmy w roku 2011 w grupie przyjaciół, mając wielką 
pasję i nie mając pojęcia czym jest organizacja warsztatów 
gospel. Z roku na rok nabieraliśmy coraz większego doświadcze- 
nia. W 2016 roku warsztaty przybrały postać Festiwalu, w ra- 
mach którego odbyły się dwudniowe warsztaty muzyczne, 
wieczór uwielbienia, koncert in- 
struktorów oraz koncert finało- 
wy warsztatów. Łącznie warsz-
taty przez nas organizowane  
zgromadziły blisko 1000 uczestni-
ków. I mamy pomysły na więcej! 

RODZINNE WARSZTATY GOSPEL
Ten projekt urodził się z potrzeby serca. Uznaliśmy za szalenie 
ważne, by stworzyć przestrzeń dla rodzin, które w tym zabie-
ganym świecie chciałyby dobrze spędzić czas. Razem. Trzy in-
struktorki dbały o integrację uczestników, piękny śpiew i ruch 

sceniczny. Warsztaty zakończył 
koncert, podczas którego na 
jednej scenie obok szkrabów 
stały mamy, ciocie i tatusiowie. 
Pierwszy krok ku rodzinom zo-
stał wykonany. Będą kolejne. 


