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Les millors veus del gospel americà i català es fusionaran al 

 

l conjunt nord-americà The King Gospel Choir presenta el programa 

ecció de cançons 

ical de setze solistes sota la direcció de Mr. 

uest mes de desembre, inclou una selecció de 

CC Music Workshop, 

mereixen una especial menció, Ms. Feranda Williamson, de 

r el 8 de gener de 2008 per la inquietud d’un grup de persones 

l i, en especial, el Gospel contemporani, tot 

 
 
 

Centre Cultural Terrassa 

 
E
Merry Christmas & Civil Rights, amb la participació del Cor Gospel Vallès, 
el divendres 21 de desembre al Centre Cultural Terrassa. 
 

l programa Merry Christmas & Civil Rights inclou una selE
nadalenques del repertori internacional i del repertori del gospel així com els temes 
religiosos més emblemàtics del moviment dels drets civils dels 60 i, lògicament, els 
clàssics del gènere i favorits del públic. 
 

he King Gospel Choir, formació musT
Percy Gray i amb una secció rítmica de tres músics, és un homenatge al lluitador pels 
drets de la comunitat negra dels Estats Units d’Amèrica, el Dr. Martin Luther King. 
 

erry Christmas & Civil Rights M
 

l programa, presentat a Europa aqE
cançons de Nadal del repertori internacional, com Silent night, Oh holy night, White 
Christmas o Glory glory hallelujah, i del repertori nadalenc del gospel, de l’estil Go tell 
it to the mountains, així com els temes religiosos més emblemàtics del moviment dels 
drets civils dels 60, Down by the riverside, We shall over come, Swing low sweet 
chariot, Amazing grace i, lògicament, els clàssics del gènere i preferits del públic com 
Oh, happy day!, When the saints go marching in, i molts d’altres. 
 
Aquest projecte és el resultat de l’acord de col·laboració amb l’E
l’objectiu principal de la qual és la promoció de la música gospel a la ciutat de Chicago, 
així com promoure les relacions dels cors de la ciutat, organitzacions de base, músics, 
lletristes i solistes, i les corals i esglésies de l’àrea de Chicago, després d’un càsting de 
més de 400 cantants. 
 

n aquest sentit, es E
l’ECC, i Mr. Percy Gray, director del Chicago Mass Choir, per la seva destacada 
col·laboració en l’organització i direcció musical pel projecte.  
 

or Gospel Vallès C
 

ospel Vallès va néixeG
unides per una mateixa passió: la música.  
 

questa coral es dedica a la música GospeA
i que també inclou en el seu repertori cançons espirituals negres i algunes tradicionals 
africanes. L’origen d’aquest estil musical tan especial es troba en el cant que milers 
d’esclaus, procedents del continent africà, empraven com a mitjà d’alliberament i 
expressió lliure dels seus sentiments i patiments. 
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, precisament, l’objectiu i el repte de 

            Amb la participació del cor Gospel Vallès 
erry Christmas & Civil Rights 

ata: divendres 21 de desembre de 2012 

gara, 340 

7 

 

Malgrat la situació d’aquestes persones, la seva música, lluny de transmetre tristor i 
adversitat, aportava una dosi d’esperança, dinamisme i coratge a través del seu ritme, 

s seves lletres i els seus moviments. I aquest ésle
Gospel Vallès: que el públic vibri tant con el grup durant l’actuació 
 
El divendres 21 de desembre de 2012, a les 21 hores, el Centre Cultural Terrassa 
acollirà un gran concert de Gospel, on es combinaran veus americanes i catalanes. 
 
Les dades: 
 
Directe:  The King Gospel Choir 
  
Programa: M
D
Hora: 21 h 
Preu: 28 € 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’E
Més informació: www.fundacioct.cat 
Telèfon: 902 180 67
  

 


