
Välkommen till en härlig gospelfest i Gävle,  
en av Sveriges största och äldsta gospelfestivaler! 

 

Gävle Gospelfestival  
11-12 februari 2023

Anki och Magnus Spångberg

Tillsammans med Triple & Touch, den sydafrikanska kören Star Choir och 
Gävle Gospels masschoir med 350 sångare under ledning av Anki och 
Magnus Spångberg, är du välkommen till en helg fylld av medryckande 
gospel och afrikanska rytmer!

TRIPLE & TOUCH
Triple & Touch, Ken Wennerholm och Göran Rudbos gemensamma historia 
började redan 1983! Från gatumusikanter till stora TV-shower som Musik- 
jägarna, programledare för Melodifestivalen, julturnéer, kör- och storbands- 
konserter. Sedan 2005 har de, förutom många andra olika uppdrag, ägnat 
större delen av sin tid med organisationen Star for Life, där de hjälper unga 
att förverkliga sina drömmar. Ett arbete som mynnat ut i att de tilldelats 
Konungens guldmedalj. Om man säger att de ”gjort allt” under sina år tillsam-
mans så är det i princip sant. Inte minst har Ken och Göran träffat oändligt 
många körer, både i Sverige och utomlands de senaste 15 åren, ofta tillsam-
mans med Anki och Magnus Spångberg.  

LÄS MER! www.tripletouch.com
 
STAR FOR LIFE OCH GRUPPEN STAR CHOIR
Star for Life är en icke vinstdrivande organisation som arbetar med skolung-
domar i södra Afrika. Arbetet drivs i stiftelseform. Genom ett unikt utbild-
ningsprogram stärker deras coacher elevernas självkänsla och motiverar 
dem att satsa på sin utbildning, att ta hand om sin hälsa och att fatta kloka 
livsbeslut. På så vis kan de lättare bygga sig en bättre framtid och som vuxna 
bidra till ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Star for Life finns idag 
i 120 skolor i Sydafrika och Namibia. Fram till idag har drygt 450 000 elever 
tagit del av Star for Life metodiken. Gävle Gospelfestival gästas av den syd-
afrikanska gruppen Star Choir.  

LÄS MER! www.starforlife.se

ANKI OCH MAGNUS SPÅNGBERG
Magnus arbetar som kapellmästare åt Triple & Touch och Anki är producent 
för musikklasserna på Karl Johan Skola i Örebro. Star for Life upptar numera 
mycket tid för båda två med Magnus som kapellmästare och Anki som  
körledare. Under 25 år har de varit musikansvariga för Stockholm Gospel, 
numera Svenska Gospelverkstaden. Båda hämtar inspiration i de afro-  
amerikanska församlingarna i USA genom regelbundna besök och de har 
haft ett mångårigt samarbete med Cyndee Peters. De har även varit körle-
dare och kapellmästare för Christer Sjögrens alla julturnéer med gäster som 
Carola, Charlotte Perrelli, Sanna Nielsen, Pernilla Wahlgren, Elisabet Andreas-
sen, Gladys del Pilar m.fl. Anki och Magnus arbetade även med körprojektet 
”Toner för Miljoner” under 7 år. Sedan 2013 driver de projektet ”Sjung med 
Spångberg” i Örebro, en kör öppen för alla, med ca 400–500 sångare.  

LÄS MER! www.sjungmedspangberg.se

Anmälan  
senast  

2 december  
2022!

Star Choir South Africa

Triple & Touch

http://www.gavlegospel.com
http://www.sjungmedspangberg.se
http://www.tripletouch.com
http://www.starforlife.se
http://www.sjungmedspangberg.se
https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/gavle-gospelfestival-11-12-februari-2023-321530/
http://www.starforlife.se
http://www.tripletouch.com


ANMÄLAN 
Klicka här för att göra din anmälan!  
Senast den 2 december 2022 behöver vi din anmälan. 
Anmälan sker endast individuellt. Ska din kör betala 
fakturan, ange körens namn och e-postadress i  
anmälningsformuläret.

Observera att din anmälan till gospelfestivalen är 
bindande. Vid avanmälan efter den 11 januari 2023 
återbetalas deltagaravgiften endast mot uppvisande 
av läkarintyg. 

PRIS  
620 kr per person, inklusive nothäfte som delas ut i 
Betlehemskyrkan i samband med festivalen. Texter 
och körstämmor kommer du att kunna ladda ned via 
en webbsida. Du repeterar in samtliga sånger.

W W W.GAV L E G O S P E L .C O M

BILJETTER
Biljetterna till konserten den 12 februari 2023 släpps 
den 28 oktober via www.ticketmaster.se och
www.gavlekonserthus.se/konserter eller så köper du 
dina biljetter direkt i Gävle Konserthus biljettkassa.
 

INFORMATION  
Projektledare 
Anna och Hans Helmerson  070 - 414 07 19 
 
Studieförbundet Bilda Mitt 
Hasse Spennare  070 - 330 40 03
 
Sensus studieförbund 
Ingrid Lonér  070 - 462 81 44

Gävle Gospelfestival 2023 inleds med en digital uppstart via Zoom  
på kvällen den 11 januari tillsammans med Anki och Magnus.  

 
Repetitionerna startar i Betlehemskyrkan Gävle  

lördagen 11 februari kl 9.30 och vi övar fram till 18.00.  
 

På söndagen förflyttar vi oss till Gävle Konserthus  
där allt avslutas med en stor härlig gospelfest!
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