Arbogas bästa gospel-konsert!

Celebration Gospel är på turné under vecka 8 och turnén började i Arboga på tisdagskvällen.
Ungdomarna hade bett att få komma till pingstkyrkan just denna kväll, då det passade i deras turnéplan.
Vilken lycka för oss som var där att församlingen tackade ja.
Jag har säkert inte sett alla gospelframträdanden i trakten. Men jag har imponerats av örebrokören Svart på vitt,
som till och med fått arbeta tillsammans med André Crouche.
I Köping upplevde jag Tyresö Gospel, som hade ett program som var något alldeles i särklass.
I Arboga har jag t o m lyssnat till en gospelkör från Östergötland med nära släkt i.
Men ändå måste jag, i ärlighetens namn, säga att Celebration Gospel i Arboga på tisdagskvällen var det
ojämförligt bästa i generen som jag upplevt live.
Den härliga, mycket dynamiska ljudbilden, kombinerat med en koreografi som tog andan av oss i publiken, gjorde
kvällen till en oförglömlig upplevelse.
En sån konsert!
Ett så bra budskap om evangeliet, förpackat på ett så modernt men himmelsinriktat sätt, fyllde besökarna med
äkta glädje.
Celebration Gospel kommer att göra succé i gospelns hemland USA. För dit skall ungdomarna.
Fortsättning följer
För så här är det: Från Arboga går turnén vidare till två konserter i Nynäshamn, en i Uppsala, en i Mölnbo och
avslutningen sker i Sundsvall lördag den 21 februari.
Körens medlemmar är elever vid Gospellinjen på Mellansels folkhögskola, en tvåårig utbildning i gospelns teori
och praktik.
Eleverna bildar både en gospelkör och en kompgrupp.
Spelningarna som görs är till också för att samla in pengar till den årliga USA-resan.
Till Amerika åker kören för att uppleva gospel både på konserter och i gudstjänster. Och framträda, får vi hoppas.
Resan till USA finansierar eleverna med egna pengar kompletterat med intäkter från konserter som den i Arboga.
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