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Immanuel Gospel släpper ny skiva
Lagom till jul är det dags för årets händelse i gospelsverige – Immanuel
Gospels nya cd!
Immanuel Gospel släpper äntligen en ny cd. Efter ett par live-skivor och
medverkan på andra artisters skivor är det nu dags för ett studioalbum som
verkligen låter er uppleva Immanuels karaktäristiska sound. Sveriges svettigaste
gospelkör har de kallats, med anledning av energin i deras framföranden, och
det är sant – men kören skulle lika gärna kunna kallas Sveriges glamorösaste
kör. Medlemmarna har olika bakgrund och stil, men alla har de en sak gemensamt: De tror på
gospelmusikens kraft.
Immanuel Gospel ger allt när de sjunger. De har ett budskap att förmedla och de vill göra det på
ett sätt som både berör och underhåller. En kör som betonar kärleken, men också kampen för en
bättre värld. En kör som går sina egna vägar, som sjunger på så skilda ställen som i kyrkan, på
krogen, på tv-galor och festivaler, i sydafrikanska kåkstäder, för hemlösa i Stockholm eller till
förmån för krigsdrabbade i Kongo.
Oavsett var så är Immanuel Gospel där av en anledning: att få sångerna att betyda något för dem
som lyssnar.
Skivan som släpps i slutet av det här året kommer att innehålla enbart nyskrivna låtar. Låtar som
tydligt visar vad Immanuel står för, både stil- och innehållsmässigt. Musiken präglas av influenser
som John P Kee, Fred Hammond och Mary Mary. Tung, funkig westcoast-gospel med ett modernt
R´n´B-sound. En blandning men ändå en enhet av amerikanskt, afrikanskt och svenskt. Tufft, men
också vackert. Energiskt, men också helande. En skiva som riktar sig till fler än ”de redan frälsta”.
Samtliga låtar på skivan är skrivna direkt för kören, de flesta av Calvin Bridges från USA och
Mthunzi Namba från Sydafrika, två professionella gospelledare som Immanuel Gospel arbetar med
sedan tidigare. Skivan produceras av Palle Pesonen, i nära samarbete med körledaren Åsa Jingbro.

Immanuel Gospel bildades 1991 och har sin hemvist i Immanuelskyrkan i Stockholm, en församling som tillhör Svenska
Missionsförbundet. Kören har ett fyrtiotal aktiva medlemmar samt ett kompband (trummor, bas, piano och gitarr).
För Immanuel Gospel är det viktigt att finnas med i olika sammanhang – inte bara sjunga inom kyrkans väggar. Mer
information finns på körens hemsida: www.immanuel.se/gospel
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