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Świąteczne koncerty Chóru Gospel 
 
Tradycyjne pieśni bożonarodzeniowe, kolędy i świąteczne piosenki zabrzmią podczas 
dwóch koncertów Chóru Gospel Akademii Muzycznej w Łodzi. Zespół założył i prowadzi 
wykładowca dr Brian Fentress. Chór z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego wystąpi 
dwukrotnie w poniedziałek 10 grudnia o godzinie 17.00 i o godzinie 19.00, w Sali 
Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 25 zł i 15 
zł można nabyć w kasie biletowej AM (czynna od wtorku do piątku w godzinach 14.00–
18.00 lub na godzinę przed każdym koncertem). 
 
Chór prowadzony przez dra Briana Fentressa działa w Akademii Muzycznej od października 
2017 roku, a działalność koncertową zainaugurował właśnie świątecznym koncertem. W tym 
roku w programie koncertu bożonarodzeniowego chóru znalazły się tradycyjne anglosaskie 
pieśni bożonarodzeniowe, polskie kolędy i standardy muzyki gospel. Koncert rozpocznie 
wykonanie pieśni „Gloria” w aranżacji Briana Fentressa. W jego opracowaniu zabrzmią także 
dwa inne utwory: „Przybieżeli do Betlejem” oraz „Silent Night Medley” – autorska wersja 
najpopularniejszej kolędy. Chór wykona następnie pieśni znanych twórców muzyki gospel, 
takich jak: Kirk Franklin, Edwin Hawkins, Fred Hammond czy Noel Hall. Będą to m.in. utwory: 
„Jesus, Oh What Wonderful Child”, „Joy To The World”, „Lord Of The Harvest”, „Now Behold 
The Lamb”, „We’ve Come To Praise Him”oraz „You Are The Living Word”. 
 
Członkami Chóru Gospel Akademii Muzycznej w Łodzi są studenci Wydziału Wokalno-
Aktorskiego, w specjalnościach musical, choreografia oraz wokalistyka estradowa, a także 
pasjonaci śpiewu spoza Uczelni. Reżyserię i kierownictwo artystyczne nad koncertem objął dr 
Brian Fentress. Na estradzie chórowi towarzyszyć będzie zespół instrumentalny w składzie: 
Marta Sobczak – instrumenty klawiszowe, programowanie, Marcin Jagiełło – instrumenty 
klawiszowe, Piotr Wieczorek – gitary, Wojciech Stanisz – gitara basowa, programowanie oraz 
Vini Moraes – perkusja.  
 
 
Więcej informacji: 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-2018/153388-
koncert-choru-gospel-akademii-muzycznej-w-lodzi-2 
http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/grudzien-2018/153283-
koncert-choru-gospel-akademii-muzycznej-w-lodzi 


