Sjung GOSPEL på Torp!
Kick off med Chantea Kirkwood!
En nyhet för konferensen, en gammal klassiker för församlingarna.
Torp 2017 presenterar stolt:
-gospelkören!

Konsert
Lördag den 24 juni, dagen efter midsommarafton, sjunger vi i
kvällsgudstjänsten och efter gudstjänsten har vi en hel konsert i Ladan,
tillsammans med gäster som annonseras längre fram.
Repetition
För dig som kommer till helgen, eller endast lördagen:
Mellan 19.00-21.00 övar vi
31 maj i Mellringekyrkan, Örebro
1 juni i Immanuelskyrkan, Örebro
7 juni i Sörbykyrkan, Örebro
För dig som deltar i Torp-konferensen, hela veckan:
Mellan 8.45-9.45 den 21, 22, 23 och 24 juni övar vi på Torp-området
(exakt plats anges i Torp-häftet)
Ledning
Gospelkören leds av Joakim Arenius, www.joakimarenius.com .
Kostnad:
Du betalar 40:- (60:- om du betalar efter 29 maj) för ett nothäfte och
ljudfiler att sjunga till, om du önskar öva extra på egen hand. Du får då
tillgång till ScorX briljanta internet-lösning för inlärning av sånger.
Se detta video-exempel.

Extra! Extra! Extra!
Den 27-28 maj har vi kick-oﬀ i Filadelfiakyrkan, Örebro. Tillsammans
med den amerikanska gospelsångerskan Chantea Kirkwood börjar vi
förbereda oss inför konserten på Torp. Vi tar också mycket tid åt att
bara sjunga, inspireras, och lyssna till Chantea. Vi övar tillsammans
mellan 10.00 - 16.00 den 27 maj, och sjunger i Filadelfiakyrkans
gudstjänst den 28 maj kl. 11.00. Kostnad för denna helg är 120:- (lunch
ingår inte).
Frågor & svar:
Hur mycket måste man vara med på övningar för att få delta den 24
juni?
- Minst två övningstillfällen
Får man vara med och öva även om man inte kan delta den 24 juni?
- Ja, men meddela dig via epost att du inte kommer ingå i konsertkören
Får man bjuda med vänner och bekanta till helgen 27-28 maj?
- Ja, alla är välkomna, oavsett om man vill vara med och sjunga på Torpkonserten.
Kontakt:
info@gospeljourney.se
Anmälan:
Anmäl dig till gospelkören på Torp här
-> www.bilda.nu/torpgospel
Anmäl dig till körhelgen med Chantea Kirkwood här
-> www.bilda.nu/chantea eller på plats när du anländer.

