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projekt WYKUPIENI
WYKUPIENI to nowa inicjatywa stworzona głównie na okres Wielkiego Postu oraz
dedykowana szczególnie do przestrzeni kościołów, w których tradycyjnie w tym czasie
odbywają się rekolekcje, nabożeństwa i spotkania modlitewne. Pragniemy przeżywać ze
wspólnotami, parafiami oraz środowiskami kościelnymi te chwile, prowadząc koncert
uwielbienia, z udziałem dużego grona wykonawców: chóru, zespołu instrumentalnego i
solistów.
W programie koncertów znajdują się przede wszystkim najpiękniejsze piosenki Gopel Rain,
wśród nich dobrze znane: Serce do serca, Dokąd czy Nowe Imię, zagrane tym razem jednak
w akustycznym, niepowtarzalnym klimacie. Pośród wielu nowych pieśni – które premierowo
wykonamy w tym czasie – znajdzie się także utwór KORZEŃ, inspirowany wstrząsającym
opisem męki Pańskiej zawartej w Rozdziale 53 Księgi Izajasza. W specjalnych aranżacjach
pojawią się także znane pieśni wielkopostne i pasyjne, bardzo często śpiewane w tym
okresie w Kościele. Całości dopełnią pieśni chwały, na nowo zaaranżowane na ten czas.
Program koncertu będzie przestrzenią przenikających się płynnie muzyki, słowa, pięknych
harmonii, modlitwy, uwielbienia, nowej pieśni.
W centrum naszego projektu pojawia się tajemnica WYKUPIENIA każdego człowieka z
wszelkiej niewoli, zależności, grzechu, WYKUPIENIA, jakiego dokonał przez Jezus Chrystus
przez śmierć krzyżową, która daje nam nadzieję i zwycięstwo. Przesłaniem projektu jest
zwrócenie uwagi na niepojętej determinacji Jezusa, który zechciał sam się wydać w ofierze z
miłości do wszystkich ludzi. Dlatego pragniemy prowadzić uczestników koncertu ku poznaniu
Chrystusa oraz oddania mu na nowo – a może po raz pierwszy – swego życia. Koncerty tym
samym będą stawać się żywym uwielbieniem i przestrzenią do refleksji, pójścia za Bożym
wezwaniem Nie lękaj się, bo Cię WYKUPIŁEM, wezwałem cię po imieniu, tyś moim (Izajasz,
43,1).

informacja o koncertach
Pełny koncert zespołu trwa około 1 godz. 30 minut i może być zmieniony w zależności od
oczekiwań organizatora.
Nasze oczekiwania finansowe – wysokość honorarium za koncert staramy się dostosować
możliwości organizatora wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że GOSPEL RAIN to
trzydziestoosobowy zespół, grający wyłącznie koncerty na żywo, honorarium to nie jest
wygórowane, także w relacji do porównywalnych przedsięwzięć muzycznych. Obejmuje ono
wynagrodzenie dla wykonawców i obsługi technicznej, koszt transportu oraz przygotowania
do koncertu. Szczegółowych informacji o wysokości honorarium udziela nasz manager.
Organizatorom udostępniamy plakaty koncertowe oraz inne materiały promocyjne
(informacje, fotografie, nagrania itp). Aktywnie wspieramy promocję wydarzeń za
pośrednictwem nasze strony internetowej, profilu Facebook i mediów.
Zespół jest samowystarczalny pod względem sprzętu muzycznego (backline). Szczegółowe
wymagania techniczne określa rider, który stanowi podstawę realizacji technicznej koncertu.
Za realizację dźwięku w czasie koncertów odpowiada akustyk zespołu. GOSPEL RAIN
współpracuje z doświadczonymi firmami zajmującymi się nagłośnieniem koncertów.

Rekomendujemy zwłaszcza firmę Fonia z Lublina, od wielu lat odpowiadającą za techniczną
obsługę naszych koncertów (nagłośnienie, światło, wyposażenie sceny), która jest
konkurencyjna pod względem cenowym i ma ogromne doświadczenie w realizacji koncertów
w przestrzeni akustycznej kościołów.

kim jesteśmy
Gospel Rain to kilkudziesięcioosobowy zespół, tworzony przez znakomicie
chór oraz grono znakomitych solistów i instrumentalistów. Jesteśmy jest
najstarszych zespołów gospel w Polsce stworzonych z chrześcijańskiej inspiracji
Założycielem i liderem zespołu jest Grzegorz Głuch, kompozytor aranżer,
animator środowiska muzyki gospel.
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Zespół współpracował wielokrotnie ze znakomitymi muzykami, w tym zwłaszcza z: Golec
uOrkiestra, Mieczysławem Szcześniakiem, Natalią Kukulską, Andrzejem Lampertem,
Piotrem Cugowskim, Moniką Kuszyńską, Olgą Szomańską, Patrycją Golą, Beatą Bednarz,
Mateuszem Pospieszalskim, Natalią Niemen, Mate.o, Adamem Krylikiem, z raperami Kolah i
Full Power Spirit, Piotrem Nazarukiem, Romualdem Lipko i innymi.
Gospel Rain był głównym wykonawcą telewizyjnego koncertu „Idźmy naprzód z nadzieją”
zorganizowanego z okazji Dnia Papieskiego w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie w
październiku 2017, transmitowanego przez TVP. W koncercie – obejrzanym przez kilka
milionów widzów i uznanym jako jeden z najbardziej niezwykłych koncertów chrześcijańskich
ostatnich lat – wystąpili obok nas znakomici soliści: Natalia Kukulska, Halina Frąckowiak,
Kasia Dereń, Krzysztof Cugowski, Andrzej Lampert, Krzysztof Iwaneczko.
Zespół dał się poznać szerszej publiczności dzięki telewizyjnemu koncertowi kolęd, jaki
został nagrany wspólnie z Golec uOrkiestra na Jasnej Górze. Koncert wyemitowany w TV
POLSAT obejrzało w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia aż 4 miliony widzów. Kolędy i
pastorałki, wsparte aranżacjami chóru znalazły się na płycie, która osiągnęła podwójnej
status platyny! Ogromny sukces projektu przyczynił się do dalszej współpracy obu zespołów.
W 216 roku ukazała się najnowsza, koncertowa płyta OGIEŃ, w której nagraniu wzięli udział:
Łukasz i Paweł Golec, Olga Szomańska, Kasia Dereń i Mate.O.
Gospel Rain to przede wszystkim znakomity zespół koncertowy, znany zarówno z własnych
projektów, jak i wielkich przedsięwzięć realizowanych z wybitnymi muzykami. Zespół jest
także współtwórcą i głównym wykonawcą wielkich, plenerowych Koncertów Chwały (20032017), gromadzących corocznie w wieczór Bożego Ciała w Lublinie kilkunastotysięczną
widownię.
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www.gospelrain.pl
www.facebook.com/GospelRain
www.youtube.com/user/gospels06

