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Immanuel Gospel ger konsert till förmån för Sydafrika
Den 2 februari (2002-02-02) klockan 20.02 är det dags för en härlig gospelfest –
och samtidigt en viktig insamling till kampen mot hiv/aids. Immanuel Gospel
med vänner bjuder in till konsert i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm. Gästartister är Andre De Lange, Sarah Downey, Blossom Tainton och
Tumie.
Pengarna som samlas in under kvällen kommer att gå till ett av Diakonias projekt i Sydafrika, till
en teatergrupp som arbetar bland unga. Dessutom kommer Immanuels nya cd Unity att finnas till
försäljning, och där går tio kronor från varje såld skiva till samma projekt.
Projektet som de insamlade medlen går till bedrivs av en av Diakonias samarbetsorganisationer i
Sydafrika, Victory Sonqoba Theatre Company – en teatergrupp som arbetar i Alexandra, en
kåkstad utanför Johannesburg. Projektet startade 1998 och drivs i samarbete med ett lokalt sjukhus.
Gruppen är också verksam i KwaZulu Natal, en provins i östra Sydafrika.
Teatergruppens arbete är en del i kampen mot aids-katastrofen som drabbat Sydafrikas befolkning.
Gruppen består av kvinnor och män som själva lever med sjukdomen. Genom föreställningar som
bygger på egna erfarenheter vill gruppen upplysa och undervisa unga människor om hiv och aids.
Teatern är en metod för att väcka debatt och föreställningarna följs upp med gruppdiskussioner.
Konserten kommer att bjuda på många av låtarna från Immanuel Gospels nya skivan Unity. Låtar
som tydligt visar vad Immanuel Gospel 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.
Varmt välkomna till en kväll i glädjens och kärlekens tecken, där vi tillsammans får vara med och
bidra till kampen mot hiv och aids.

Diakonia är sex svenska frikyrkors gemensamma biståndsorgan. Diakonia arbetar för att fler människor ska få möjlighet
att leva ett värdigt liv. Arbetet sker tillsammans med människor, folkligt förankrade organisationer och kyrkor.
Tillsammans med samarbetspartners i ca 50 länder bildar Diakonia ett världsomspännande nätverk som berör miljontals människor. För mer information om projektet och om Diakonia, kontakta Lennart Henriksson, 08-453 69 24, eller
gå in på Diakonias hemsida: www.diakonia.se
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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