Z MIŁOŚCI - Chór Gospel
Oferta

Koncertowa

KIM JESTEŚMY
GRUPA Z MIŁOŚCI to charyzmatyczny chór gospelowy, czerpiący inspiracje głównie z
amerykańskich wzorców szeroko pojętej muzyki gospel, muzyki kościelnej oraz praise &
worship. W różnorodności tejże fuzji muzycznej odnajdą państwo elementy muzyki soul,
R&B, jazz, blues oraz pop.
Grupa składa się z chóru oraz zespołu instrumentalnego. W składzie chóru można
usłyszeć wokalistki znane z autorskich projektów - Anna Bratek ( MÓW ), Martyna Kwolek
( Early Birds ), Mirela Waleczek , Katarzyna Kupiec ( Praise Trio ) Małgorzata Machańska
(Ms Mee). W sekcji rytmicznej zasiadają wszechstronni instrumentaliści, Tomasz
Machański (perkusja), Mateusz Szewczyk (bas), Anna Pawlak (fortepian), Norbert Pawlak
(gitara). Chór niejednokrotnie był wspierany przez gwiazdy polskiej sceny muzycznej takie
jak Beata Bednarz, Kasia Wilk, Jacek Kotlarski, Beata Przybytek, Irek Głyk, Wojciech
Myrczek, Tomasz Kałwak, Adam Szewczyk, Alan Wykpisz, oraz międzynarodowych gości
Juniora Robinsona (UK), czy Alana Wyatta (USA).
Grupa istnieje nieustannie od 2003 roku i prowadzą ją absolwenci amerykańskiej uczelni
muzycznej „Lee University” Ania i Norbert Pawlakowie. Tam też poznawali kunszt muzyki
gospel, zarówno od strony technicznej jak i duchowej. Wspólnie brali udział w licznych
projektach muzycznych w kraju i za granicą (Niemcy, Francja, Anglia, Holandia, Belgia,
Luksemburg, USA). Mieli zaszczyt wystąpić z Juniorem Robinsonem, Waynem
Ellingtonem, Dolly Parton, Alvinem Slaughterem, Doylem Dykesem. Występowali z Lee
University Jazz Ensemble pod dyrekcją Alana Wyatta.
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Dwuletnia współpraca z Campus Choir oraz Empowered w Cleveland Tennessee, USA
zaszczepiła w ich sercach miłość do muzyki gospel, którą kultywują od 15 lat.

Ania Pawlak ponadto jest absolwentką Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w
Katowicach – wydział Jazzu i Muzyki Estradowej – na kierunku “Kompozycji i Aranżacji”,
gdzie obecnie również prowadzi klasę chóru.
Na swoim koncie mają szereg koncertów na różnych festiwalach, festynach, akcjach
ewangelizacyjnych i charytatywnych – m.in.: Pasja Miłości z Beatą Bednarz, Wspólne
Kolędowanie z Beatą Bednarz, Kasią Cerekwicką i Jackiem Kotlarskim, “I had a chat”
Wideoklip z Beatą Przybytek i Beatą Bednarz – Festiwal Stróżów Poranka, Ogólnopolski
Festiwal Twórczości Chrześcijan Dla Jezusa, Międzynarodowy Chrześcijański Festiwal
Kultury Romskiej, Festiwal Pro Christ, Festiwal Życia, Festiwal Eko Song, koncerty w
ramach Gospel Celebration, i wiele innych koncertów w Polsce i za granicą.
Chór oraz jego muzycy mają na koncie również prowadzenie warsztatów gospelowych –
m.in.: w Mysłowicach, Mrągowie, Ustroniu, Bielsku Białej, oraz Dublinie. Przy współpracy z
Internationale Hilfswerk Samariter Dienst, z Urbach, koncertowali dla społeczności
niemieckich w wielu miastach: Weikersheim, Plüderhausen, Mannheim–Käfertal,
Trossingen, Saarbrücken, Mannheim-Schönau, Frankfurt am Main, Herrenberg,
Schwenningen, Allmersbach, Heidelberg-Leimen.
Na zaproszenie Irlandzkiej organizacji Word International Ministries, chór miał zaszczyt
koncertować m.in w : Cavan, Blanchardstown, Castleblayney Co. Monaghan, Newbridge,
Co. Kildare oraz w Dublinie.
Chór brał udział w programie Telewizji Polskiej “Podróże z Żartem – Ameryka”, oraz w
kilku audycjach radiowych.
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KONCERTY
GRUPA Z MIŁOŚCI to wspaniały zespół koncertowy, jak i zarazem zespół uwielbieniowy.
Ich koncerty i usługi to niezapomniane przeżycia zarówno sfery muzycznej jak i duchowej.
Szczerość, pasja, przesłanie, podsycone ogromem energii płynącej z serc tych pięknych i
dobrych ludzi sprawia, że każdy koncert to unikalne wydarzenie oraz niezapomniane
przeżycie.
Ze względu na różnorodność możliwości, koncerty często są łatwo
dostosowane do potrzeb organizatorów. Chór występuję zarówno z pełną sekcją rytmiczną
jak i w mniejszych formacjach z akompaniamentem fortepianu lub dodatkowego
instrumentu, w zależności od możliwości sceny i zapotrzebowania. W razie potrzeby
zespół dysponuje sprzętem nagłośnieniowym oraz własnym doświadczonym na wielu
scenach inżynierem dźwięku, (obecnie współpracującym również z Beatą Bednarz).
Zachęcamy do współpracy, organizacji koncertów, które są przygotowywane i prowadzone
z największą starannością. Jako doświadczony zespół podróżujący jesteśmy w stanie
dopasować się do wielu sytuacji i wymogów natury organizacyjnej oraz technicznej.

WARSZTATY
Serdecznie zapraszamy do wspólnej organizacji warsztatów gospelowych. Posiadamy
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów muzycznych współpracując zarówno z ponad
stuosobowymi chórami, powstającymi podczas kilkudniowych warsztatów, jak też w
mniejszych grupach. Szkolne rekolekcje są świetną okazją do takich działań. W czasie
zajęć poza nauką programu i repertuaru prowadzimy prelekcje z dziedziny gospel. Usługa
Słowem czy świadectwem też nie jest nam obca. Zazwyczaj na finał warsztatów odbywa
się wspólny koncert ze wszystkimi uczestnikami wraz z naszym chórem, co potęguje
atmosferę i emocje związane ze wspólnym zaangażowaniem się w krzewieniu silnego
przekazu jaki zawiera muzyka gospel. Na państwa życzenie jest możliwość
zorganizowania warsztatów lub koncertu z udziałem rozpoznawanego na świecie
wykonawcy muzyki gospel pochodzącym z Wielkiej Brytanii - Juniora Robinsona.
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MUZYKA
Zapraszamy do zapoznania się z przepiękną płytą CD grupy „Z Miłości - pt. „Godzien”.
Na płycie znajdują się utwory w polskim przekładzie znamienitych twórców muzyki gospel,
takich jak: Andrae Crouch, Richard Smallwood, Donnie McClurkin, Randy Philips czy Kirk
Franklin. Partie solowe zaśpiewali: Anna Bratek, Małgorzata Machańska, Martyna Kwolek,
Agnieszka Jerzyk, Mirela Waleczek oraz Paweł Pawlak.
Płyta została zarejestrowana na przełomie 2016/2017 r. w Gospel House Studio.

management / organizacja koncertów
Norbert Pawlak
tel. (+48).78.585.9600
email: chorgospelzmilosci@gmail.com
www.zmilosci.com
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www.facebook.com/zmilosci
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