Pressemeddelelse

Gospel D’Light består af 30 af landets bedste gospel sangere, håndplukket til netop dette
kor, som blev oprettet i 2006.
Der var store ambitioner da koret startede, og det må siges det er lykkedes at skabe et
koncertkor – i professionel klasse.
Koret arbejder konstant med at dygtiggøre sig, såvel musikalsk, samt med det at nå ”ud over
scenekanten” (har arbejdet med Bente Zaber, sangcoach, Dorthe Bebe, dramaturg, mf.)
Der arbejdes meget med trivsel i koret, for kun der, opnås det bedste resultat.
Gospel D’Light giver adskillige koncerter landet over. Det er også blevet til samarbejde med
kendte navne, som Lene Siel, Jesper Lundgaard, Trine Jepsen, Mette Jacobsen og ikke mindst
Etta Cameron.
Koret blev også udvalgt til at være med i en opsætning af Les Miserables.
Alle steder samler det fulde huse og der er god respons, hvor koret kommer frem.
Koret modtager ofte ros for dets engagement, energi og tilstedeværelse.
Koret har lagt vægt på både at kunne levere en stor pompøs – nærmest symfonisk lyd, og det
at dyrke det stille, delikate og forfinede, når den enkle ballade skal gå lige i hjertet
Koret ledes af den prisbelønnede sanger og dirigent Ole Jørgensen. Med sin entusiasme og
indlevelse spreder han, sammen med koret, en glæde og varme, man kan leve længe på.
Repertoiret spænder fra klassiske smukke salmer, til nye sange i spændende arrangementer
mange skrevet specielt til Gospel D’Light. Musikken bevæger sig også ind i stilarter som
musical og det mere ”funky”, alt sammen naturligvis med gospelmusikkens glæde og energi.
Sange som The Blood, Happy Day, Hallelujah Anyhow, You Raise Me Up, Now or never m.fl. er
på korets repertoire.
Gospel D’Light har også udgivet deres første CD “NOTHING IS IMPOSSIBLE”
Den er blevet fantastisk godt modtaget og indeholder nogle af de sange koret er kendt for.
Gospel D’Light har en størrelse, som giver et brag af en koncert, og som passer ind i de
fleste sammenhænge, om det er kirkekoncerter, musikhuse, firma-arrangementer, mm.
Gospel D’Light kan give små intime koncerter udelukkende med pianist, eller kan bruges ved
større arrangementer med band, bestående af pianist, bassist og trommer.
Man kan glæde sig til en glad og medrivende koncert.
Læs mere på www.gospeldlight.dk
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Der hersker ingen tvivl om at Gospel D’light leverede varen! Koret præsterede en medrivende
koncert på meget højt plan. Engagementet var stort, ligeledes formåede koret at udvise en
enorm indlevelse og udstråling gennem hele koncerten.
Koret og dirigenten klæder hinanden, det er tydeligt at de har det godt i hinandens selskab,
det mærkes tydeligt på scenen og efterfølgende bag kulissen.
Sjældent har jeg som koncertarrangør oplevet en så storslået oplevelse, at jeg, for en stund,
glemte alt om tid og sted.
Charlotte Møller Nielsen, Sunds Kirke

