
... i viu una experiència inoblidable 

QUI SOM
Gospelsons som un grup de 80 dones i homes de Mataró i rodalies que ens uneix la passió 

per la música, especialment pel gòspel. Des del 2005 que ens hi dediquem, trobant-nos cada 

setmana per a assajar melodies i coreografies associades a les nostres cançons. 

El nostre primer director fou en Ramón Escalé.  En aquests moments qui ens dirigeix és la 

Georgina Blanch. 

Gospelsons és una entitat sense ànim de lucre que neix d’un projecte de la Casa de la 

Música Popular de Mataró. Formem part de la Xarxa Gòspel de Catalunya.

10 anys

2006
2016

Energia - Vitalitat - Alegria - Ritme - Amistat - Color - Emoció - 
Vibracions - Bon rotllo - Sintonia - Sentiments....

emociona’t amb



REPERTORI
El nostre repertori és molt ampli, i sabem adaptar-nos a les demandes que ens fan als con-
certs. Tot i així, nosaltres som fidels al Traditional Gòspel  tot i que darrerament anem 
incorporant moltes versions de Black Gòspel.  Ens agrada innovar i experimentar, i és per 
això que també és fàcil escoltar en els nostres concerts ritmes propers a la rumba, al rap, 
al soul, al blues, al pop, ...

Algunes de les peces que formen part del nostre repertori són:
One of the ones who did - One God - Happy - Don’t tell me - Asimbonanga - Every 
praise - Jesus be a fence - He reigns - Lord you are good - Oh happy day - Speak to 
me - Lean on me - Four your glory - Walking in Memphis - Imagine me - One of the 
ones who did - One God - Happy - In the Sanctuary ... 

OBJECTIUS
Promoure la música gòspel a partir de concerts i tallers
Compartir l’experiència energètica que suposa un concert nostre
Gaudir del treball en equip que suposa una coral nombrosa com la nostra

· EMOCIONA’T AMB LA MÚSICA DE GOSPEL

· DEU ANYS CANTANT PER TOT CATALUNYA

· CONCERTS PER A ANIVERSARIS D’EMPRESES, PARTICULARS, ASSOCIACIONS, ETC.

· TU POTS ESCOLLIR MIDA DEL COR I PROGRAMA

Contacte: info@gospelsons.com
Tel: 629153782


