Octava Gospel
KEEP YOUR LAMPS TRIMMED AND BURNING

Några ord om kören
En kort historisk berättelse.
Octava Gospel startades 1996 i Varberg (Träslöv och Träslövsläge), och har genom åren haft ett
antal duktiga körledare som var och en satt sin prägel på kören. Körmedlemmar har kommit och
gått under åren men några av oss har varit med ändra från starten.
Det är Zackarias Holmdahl Sjöberg som är konstnärlig ledare för kören. Vi har ett modernt sound
och repertoaren varierar från traditionella spirituals, psalmer med gospelarrangemang till låtar med
mer modern karaktär.
Octava Gospel består av ca 50 körsångare i blandade åldrar och fördelade i fyra stämmor –
sopran, alt, tenor och bas. Medlemmarna har blandad bakgrund och olika musikaliska färdigheter.
Vi trivs bra tillsammans och har en gemensam passion för sång och musik. Kören övar varje
onsdag i Träslövs församlingshem.

Vår repertoar
Vi har två återkommande och välbesökta konserter varje år – Sommarkonserten i juni och ”Kom in
i värmen” (julkonsert) 2:a advent. Kören brukar även medverka vid ett par gudstjänster per termin.
Genom åren har vi också framfört ett antal konserter där vi haft olika samarbetspartner.
År 2013 samarbetade med ett storband (TST) där vi för fullsatt kyrka framförde låtar av Stevie
Wonder.
I oktober 2014 gjorde vi en bejublad välgörenhetskonsert med låtar av Bob Dylan. Vi har
ambitionen att framträda med något nytt varje år utöver våra ”stående” evenemang.

Octava Gospel 20 år
Kören firade sitt 20 årsjubileum den 15 oktober 2016. Inför en fullsatt kyrka i Träslöv framförde man
gamla och nya arrangemang. Medverkade även gamla körmedlemmar samt tidigare körledare.
Efter den mycket framgångsrika konserten samlades medlemmarna för ett gemensamt firande i
församlingens lokaler.

Kontakt
Postadress: Träslövs Församling Erlandsgatan 2, 432 37 Varberg, Sverige.
Körledare: Zackarias Holmdahl-Sjöberg 072-516 48 00, zacke@klaviatur.se
Hemsida: www.octavagospel.se
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