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Introduktion

Jag visste redan för 3 år sen att jag ville göra ett ”contemporary gospel”-projekt som 
examensarbete. Ända sedan gymnasietiden har gospel varit en genre som legat mig väldigt varmt 
om hjärtat och jag ville ta chansen nu på musikhögskolan när man har så många duktiga musiker 
och sångare tillgängliga. Detta ledde till att jag startade gruppen "Wellspring of Life". Namnet  
syftar på ett Bibelställe i ordspråksboken 4:23 där det står: "Above all else, guard your heart, for it 
is the wellspring of life."
Detta är ett bibelställe som betyder väldigt mycket för mig. Det var inte något jag tänkte på utan jag 
upplevde en dag, när jag frågade Gud om vad jag skulle kalla min grupp, att han gav mig det 
namnet. Just då tyckte jag mest att det lät som ett bra namn på en gospelgrupp, men under resans 
gång insåg jag varför jag fick det. Namnet talar nämligen väldigt starkt om hela det här projektets 
innebörd för mig och min resa under mina år på Musikhögskolan.

Min musikaliska bakgrund

Mitt musikintresse började redan som liten. Jag har alltid haft en känsla för rytm och vid 1 års ålder 
brukade jag hoppa i takt till låten ”Fame” (från den välkända musikalen med samma namn) i en 
hoppgunga på ett sätt som mina jämnåriga vänner inte gjorde. Det är något som mina föräldrar 
gladeligen berättat för mig med jämna mellanrum. Från det att jag var 4-9 år var dansen mitt fokus.  
Min absoluta favorit var Michael Jackson och jag tränade hemma och på fritids genom att dansa till  
hans låtar. Redan här började vad som sen skulle utvecklas till min övningsmani. Jag gled ifrån 
dansintresset vid 9 års ålder delvis beroende på att jag haft några dåliga danslärare som inte direkt 
bidrog till min passion för dansen. Jag började även få upp intresset för trummor vid den här tiden. 
Jag hade trummat på bänkar under hela skoltiden och när vi i 4:e klass skulle välja instrument ville 
jag spela trummor. När jag var 8 år hade jag sett 3 killar, som var några år äldre, spela 
marschtrumma. De gjorde även konster med trumstockarna och det tyckte jag var jättehäftigt! Kan 
ärligt talat inte riktigt förklara varför det var just trummorna jag fastnade för. Jag är en väldigt  
visuell person så kanske var det just den aspekten som drog mig till det. Den fysiska närvaron i 
trummor tycker jag också är tilltalande då man får använda alla muskler i hela kroppen.

Jag växte upp i ett hem med mycket musik eftersom båda mina föräldrar, inte minst min pappa 
håller på väldigt mycket med det. Min pappa spelar gitarr och sjunger och drev länge ett 
salsa/blåsrockband. Jag fick tidigt höra många bra band som Toto, Chicago, Santana, Huey Lewis 
and the News m.fl. Min pappa spelade musik jämt i stereohögtalarna så jag lärde mig uppskatta 
musik tidigt. När jag var 1-2 år lyssnade även jag och min mamma på klassisk musik varje 
eftermiddag vilket har gjort att jag har ett väldigt starkt känslomässigt band till just klassisk musik.  
Klassisk musik har förmågan att beröra mig på ett särskilt sätt och jag blir alltid väldigt lugn av att  
lyssna på det.

Jag spelade i musikskolan i många år och tog trumlektioner. Började sedan på Musikgymnasiet i 
Boden. Jag hade samma trumlärare från 5:an t.o.m. hela gymnasiet och jag blev sällan särskilt 
inspirerad av honom även om han var en trevlig person och en okej lärare till en början. Jag insåg 
snabbt att jag själv var tvungen att skaffa mig kunskap så det har alltid varit jag och trummorna i  
första hand. Jag har själv utforskat olika tekniker och använt internet och instruktionsvideos väldigt 
mycket som hjälp för min musikaliska utveckling.

När jag vid 9 års ålder började spela trummor övade jag inte särskilt mycket. Jag spelade någon 
gång i veckan till en början, men när jag började bli 11-12 år spelade jag varje dag efter att mitt  
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intresse gradvis stegrat. Mitt övande bestod till en början väldigt mycket av att leka runt och testa  
olika grejer som jag hört andra trummisar spela, men framför allt att spela till skivor. Jag spelade 
mycket till band och artister som Toto, Sting, Los Lobotomys och annan västkustmusik. Jag är glad 
att jag redan då var inne på musik med mycket finlir, detaljer, exakthet och med mycket passion.  
Den typen av musik ligger mig varmt om hjärtat än idag. När jag var 11 år gammal tog min pappa 
mig att se Toto i Luleå. Jag blev väldigt inspirerad, inte minst av trummisen Simon Phillips, och det  
var i och med som jag bestämde mig för att jag skulle bli professionell musiker.

En viktig milstolpe för mig var när jag var 12 år och min pappas band skulle spela på en 40-årsfest 
och deras trummis inte hade möjlighet att medverka (samma trummis som även var min 
trumlärare). Min far gav mig då några kassettband med ett 20-tal låtar och sa: ”lär dig de här på 2 
veckor”. Som älskare av utmaningar kunde jag inte göra annat än anta den. Fick otroligt mycket 
positiv respons för min insats som gav mig ännu större mersmak för att spela musik. Jag tänkte nog 
inte så mycket på det då, eftersom jag alltid fått så mycket uppmuntran av min pappa, men det var  
ett stort förtroende han gav mig när han anförtrodde mig den uppgiften. Jag tyckte det var väldigt 
kul att spela med pappa minns jag eftersom jag såg upp mycket till honom när det kom till musik.

En annan stor milstolpe för mig var när jag var 13 år och min pappa tog mig på trumclinic med 
Terry Bozzio som spelat med bl.a. Frank Zappa. Vi körde i 2 timmar till Skellefteå bara för att åka 
och se honom. Man fick chans att ställa frågor och jag frågade honom om övning – hur mycket han 
övade och vad han tyckte man skulle öva på. Terry övade 1-3 timmar varje dag och poängterade 
vikten av att öva på det man inte kan. För mig var detta en enorm ögonöppnare och sen den dagen 
övade jag på ett helt annat sätt. Min pappa märkte skillnad på hur det lät från garaget. Jag var nu 
mer fokuserad på att lära mig saker som jag inte kunde istället för att leka runt och spela sådant jag 
redan var bekant med. På ren vilja övade jag a ca 1½ timme varje dag, oavsett om jag hade lust eller  
inte. Detta trots de trötta tonåren då jag egentligen helst ville ligga i soffan och se på såpoperor. Jag 
visste dock att övning gav färdighet och jag ville verkligen bli en bra trummis.

Under denna tid och genom hela högstadiet blev jag mer och mer intresserad av avancerad musik. 
Jag fick höra trummisar som Dave Weckl och Simon Phillips med deras egna fusionprojekt och höll 
på att ramla av stolen. Jag har alltid varit väldigt envis och jag var väldigt driven och ambitiös i att  
lära mig spela som dem, trots att jag bara var 13-14 år. Jag jämförde mig också mer med dem än 
med mina jämnåriga musikutövande kompisar. Jag har alltid siktat högt. Jag lyssnade även väldigt 
mycket på hårdrock och kom in på bandet Dream Theater. ett band som jag under flera års tid 
lyssnade på varje dag. Deras musik och även band i samma genre hade väldigt många låtar i udda 
taktarter. Ett tag tror jag att jag lyssnade mer på musik i udda taktarter än i vanlig 4/4. Det var också  
viktigt i min musikaliska utveckling. Flera musiker jag spelat med känner sig ovana att spela i udda 
taktarter, men eftersom jag lyssnade på den musiken så tidigt har det aldrig känts onaturligt för mig.  
Givetvis kan det vara utmanande, men det har aldrig skrämt mig eller känts konstigt på något sätt.
Jag blev också ofta tillfrågad från olika kyrkor (trots att jag själv inte var särskilt aktiv) att spela på 
gudstjänster och kompa olika körer och dylikt p.g.a. att jag hade förmågan att anpassa mig och 
spela svagt. De kallade mig lite skämtsamt ”kompmaskinen Christian Tapper”.

Jag gick sedan på Musikgymnasium i Boden. Redan första året hade jag kommit längre än de flesta 
som gick där så jag fick spela med 3:orna och de allra bästa musikerna på skolan. Tack vare min 
musikaliska bredd blev jag tillfrågad att spela på alla möjliga olika typer av projekt och låtar. Fick  
spela en mängd olika typer av genrer, allt från blues, reggae, soul, pop till hårdrock, fusion och även 
klassiskt. Det gav mig en bra bas och ännu djupare bredd och förståelse för olika genrer. Jag har 
alltid var intresserad av att vara ”allround” så länge jag kan komma ihåg. Det har alltid varit ett av  
mina allra hösta mål som musiker. Om jag tvingas spela samma typ av musik för mycket blir jag 
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uttråkad och vill hitta nya utmaningar. Det finns för mycket olika typer av musik jag tycker om för 
att jag någonsin ska kunna snöa in på en specifik genre alltför länge.
Jag var även med i olika pop -och rockband och försökte spela så mycket som möjligt och hoppa in 
i olika sammanhang där det behövdes en trummis. Från 16 års ålder var jag med i både 
ungdomsstorbandet AYJO (Arctic Youth Jazz Orchestra) under ledning av Tim Hagans och 
ungdomssymfoniorkestern (NUS) under ledning av Leif Carlsson. Båda orkestrarna har varit viktiga 
i min musikaliska utveckling då båda sammanhangen var utmanande på många sätt. Jag lärde mig 
mycket om att vara en ensemblemusiker, att lyssna och jag blev tvungen att förbättra min 
notläsning, någonting jag inte alls hade varit bra på tidigare.

Efter gymnasiet sökte jag folkhögskolor och kom in på Mellansels Folkhögskola på gospellinjen. 
Jag var väldigt motiverad att komma in på den efter ett gospelprojekt i 2:an på gymnasiet. Jag 
fastnade enormt för musiken eftersom den uttryckte ett tydligt kristet budskap och samtidigt var 
väldigt utmanande och roligt rent musikaliskt. Min kristna tro har funnits med sedan 13-årsåldern 
ungefär, men hade stegvis utvecklats under högstadie -och gymnasieåren så det var naturligt för mig 
att söka till just gospellinje. Det var ett otroligt roligt år där jag fick möjlighet att i dagarna ända 
göra det jag gillade mest. Jag övade 4-6 timmar om dagen och folk tyckte jag var ganska knäpp som 
gjorde det. Jag var väldigt målinriktad och hade sikte på att bli professionell musiker i framtiden.  
Fick mycket uppmuntran av min trumlärare Mårgan Höglund och han var en otroligt viktig 
inspiration för mig. Han var egentligen den första lärare jag haft som jag tyckte var riktigt bra. Jag 
blev väldigt inspirerad av honom och vi spelade till mycket olika typer av låtar under lektionerna.  
På gospellinjen hade vi spelningar ofta, ibland varje helg. Det gav en bra rutin för att åka ut och 
spela mycket och även anpassa sig efter olika typer av lokaler. Vi åkte även till USA där jag fick se 
hur gospel verkligen skulle låta i de olika svarta kyrkor vi besökte. En upplevelse jag aldrig 
glömmer.

Efter Mellansel fick jag ett stort bakslag när jag inte kom in på någon folkhögskola trots att jag sökt 
flera stycken. Det var ett hårt slag mot mitt självförtroende trots att det mest var jazzlinjer jag sökt  
och jag visste att det inte var min starka sida. Jag hade sökt till jazzlinjer för att jag ville utveckla  
just den sidan. Jag kom några veckor innan terminsstart in på Sjövik Folkhögskola genom 
reservplats på Bollnäs Folkhögskola. Jag var lite tveksam först, men efter att ha hört gott om lärarna 
där beslutade jag mig för att ge det en chans. P.g.a. mina bakslag blev jag ännu mer fokuserad och 
övade närmare 8 timmar varje dag. Folk tyckte jag var ännu mer knäpp i Sjövik och jag blev känd 
som ”han som bara övade”, men jag brydde mig inte så mycket om det för jag visste vad mitt mål 
var. Att kunna livnära mig på musik. I efterhand kan jag lättare förstå varför de tyckte att jag var så  
knäpp. Den enkelspårigheten tror jag inte att jag kommer att återvända till, men jag är glad att jag  
tog den tiden till att öva när jag hade chansen. En sådan möjlighet kommer förmodligen inte 
tillbaka.

Under höstterminen på Sjövik föreslog min vän Natanaels mamma, Maritza Horn, att jag borde 
söka KMH. Jag har alltid velat flytta till Stockholm så jag tänkte att jag kunde testa det. Jag 
förberedde mig så noga jag kunde och ansökningarna gick jättebra. Blev 1:a reserv, men kom in 
ändå till slut. KMH, eller ”Ackis” som det kallas, har varit en väldigt lärorik, men samtidigt tuff tid 
i mitt liv. För första gången i mitt liv var jag inte längre bästa trummisen i min omgivning, framför  
allt på jazzsidan där jag låg några steg efter de flesta. Jag kämpade på och det tog mig ca 3 år att  
kunna spela jazz ordentligt. Det är fortfarande inte min starka sida, men jag känner mig inte längre 
otrygg i musiken och har ett tydligare förhållningssätt till hur jag vill spela det. Ackis har varit bra  
för jag har insett att jag inte kan vara bäst på allting utan får välja vad jag ska fokusera på. Ingen vill  
ju spela med någon som är okej på 10 olika genrer, men inte riktigt bra på något. Min förmåga att 
vara allround har varit både positivt och negativt för mig. Mestadels positivt eftersom jag känner 
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mig bekväm i nästan alla musikaliska sammanhang, även om jag inte på något sätt bemästrar alla  
genrer så kan jag åtminstone få det mesta att ”funka”. Det har dock gjort att det tagit lång tid för  
mig att komma fram till min nisch, om jag ens vet det idag. Det har i alla fall börjat utkristallisera  
sig de senaste åren på Musikhögskolan.

Mina mål som musiker har alltid varit att spela med så bra hantverk som möjligt (teknik och 
timing), i alla tänkbara genrer av hela mitt hjärta och själ. Jag gillar inte musiker som är tekniskt  
briljanta, men som inte verkar bry sig om själva musiken de spelar. Jag har alltid respekterat 
musiker som har båda delarna. För mig räcker det dock inte med att man uttrycker något. Det måste 
vara bra musik för att det ska fånga min uppmärksamhet. För många musiker inom jazz verkar det 
vara samspelet mellan musikerna och musikernas skicklighet och personlighet i sig som är i fokus. 
Jag har alltid uppskattat de bitarna, men för mig har det alltid varit låten som varit i fokus och just  
det är för mig det allra viktigaste med musik – bra låtar. Gospelmusik är något som jag tycker har 
alla bitar som jag gillar med musik: bra låtar, texter, sväng, influenser från olika genrer, intressanta 
rytmer och ackordsbyten. Det är ofta välpolerat, men har samtidigt en rå energi. Det är lite av en 
sammanfattning av min personlighet som musiker och människa.

Syfte

Min vision med denna konsert är att ta gospelmusiken ut till människor utanför kyrkan. För mig står 
musiken för det viktigaste budskapet i världen: Att Jesus dog på korset för våra synders skulle så att 
vi genom att säga ”ja” till Honom blir förlåtna allt ont vi någonsin gjort och kommer att göra och 
genom det har en öppen väg till Gud. Gud blev alltså själv människa för att ta på sig det straff som 
vi människor egentligen förtjänar för allt vi gjort. Men genom att ta emot Jesus sätter Gud ett kryss 
för allt det och vi får gemenskap med Honom i detta liv och efter döden, trots att vi inte förtjänar 
det. Det är stort tycker jag!
Rent musikaliskt är det också en typ av musik som attraherar väldigt många människor. De senaste 
åren har termer som ”gospelchops” blivit självklara inom musikvärlden och gospelmusikerna i USA 
tillhör de som är mest anlitade och spelar med artister som Beyoncé, Roy Hargrove, Christina 
Aguilera m.fl. Just därför tror jag att denna konsert kan attrahera alla möjliga typer av 
musikintresserade människor.

Det jag ofta känner saknas i svensk gospel är den kompromisslöshet som finns när amerikanarna 
framför musiken. När vi har tagit musiken till Sverige har vi anpassat den efter svensk kultur vilket 
gör att vi har dragit ned på ljudnivåerna (något som automatiskt hämmar en som musiker) och även 
energin i musiken. Enligt mig ska gospel spelas med enormt mycket attityd och det ska vara ”no 
holding back” på alla plan. Det vill jag återerövra och förmedla genom mitt examensarbete.
Just därför har jag valt att framföra musiken i en lokal som klarar av den ljudnivån som krävs. 

En viktig erfarenhet jag hoppas få ut av projektet är hur man leder och instruerar en kör. Kören är 
den vitalaste delen av gospelmusik och jag fick erfara genom en egen inspelning för 2 år sedan att 
det finns mycket att lära om det: hur man skriver stämmor som ligger i bäst register för kör, hur 
man formar klangen, vilka vokaler man väljer att sjunga på och hur man jobbar timingmässigt med 
sången. Små detaljer gör all världens skillnad när det kommer till gospelkör. När man lyssnar på 
amerikanarna så sjunger de på ett helt annat sätt än vad vi är vana vid i Sverige. De sjunger starkare, 
eller snarare använder alla röstresurser som gör att alla övertoner hörs vilket i sin tur ger en fylligare 
och kraftfullare klang. I Sverige är vi uppfostrade med att det ska låta ”fint” när vi sjunger och vår 
lagomhetskultur gör att vi har ett annat förhållningssätt till musik – det ska vara bra, men inte för 
mycket. Så har i alla fall jag upplevt det. Då kan man som svensk behöva komma in i ett annat sätt  
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att jobba på när det kommer till sång för att det ska låta mer som det låter när amerikanarna spelar.  
Det gäller inte minst för kompmusikerna också. Svenska musik har många fina kvalitéer, men just 
på detta området tycker jag att vi har en del att lära.
När jag pratar om att inte hålla tillbaka så menar jag bara att man ska släppa alla rädslor för vad folk  
kommer att tycka och inte oroa sig för hur andra uppfattar en. En stor rädsla tror jag också handlar 
om att göra fel och jag vill visa att det inte spelar någon roll om man gör fel. Det viktigaste är att  
våga satsa så får man rätta till saker längs vägen. Saker och ting måste inte vara perfekta. Det är inte 
det som är poängen. Poängen är att beröra människor.

Det jag skulle vilja uppnå med det här projektet är att skrämma lite liv i svenskarna. Vi uppfostras i  
Sverige med att hålla tillbaka och inte visa för mycket känslor. Jag vill få folk att dras med av 
intensiteten av musiken istället för att bara sitta och lyssna helt passivt. Jag vill också visa att  
gospelmusiken är så mycket mer än bara avancerade ackordsföljder, svängiga grooves och häftiga 
chops. Ordet gospel är ett engelskt ord som betyder evangelium på svenska och precis det är det jag 
vill förmedla till lyssnaren. Det evangelium som Jesus talar om genom Bibeln. Att alla människor 
har en väg till Gud som är helt öppen om man bara väljer att ta till sig Jesus i sitt hjärta. Det är det  
största som har hänt mig. Mitt mål är också att publiken ska känna sig delaktiga i konserten så att 
det inte bara blir en publik och ett band utan att alla är där tillsammans i musiken och lovsången 
som det faktiskt är.

Beskrivning av musiken

Musiken jag tänkte framföra på min examenskonsert är modern gospel s.k. ”contemporary gospel”. 
Det är en musik som härstammar från USA och har rötterna i Blues och negro spirituals. De senaste 
20 åren har musiken gått från mer traditionell gospel till att ta in influenser från r’n’b, hip-hop, latin, 
fusion etc. Modern gospel är en sammansmältning av en rad olika genrer. Låtarna är dessutom i 
fokus och inte minst det kristna budskapet. Med tanke på min musikaliska bakgrund är det kanske 
uppenbart varför denna typ av musik för mig är det som passar mig allra bäst. Den har i princip allt 
jag behöver för att kunna uttrycka hela min personlighet.

Låtarna i projektet kommer största delen bestå av arrangemang av befintligt material med någon 
enstaka egenskriven låt. Artister som influerat mig är: Kirk Franklin, Byron Cage, Fred Hammond, 
Smokie Norful, Donald Lawrance m.fl.
 
Eftersom bandet + kören kommer att vara ganska stor (sammanlagt 14 pers) kommer de flesta 
låtarna ha väldigt fasta arrangemang med vissa cues till olika delar. Däremot erbjuder denna genre 
en enorm frihet som musiker och även solist att ta sig stora musikaliska friheter inom låtens ramar. 
För mig handlar gospel väldigt mycket om spontanitet och om frihet att spela det man känner för.  
Det finns ingenting som heter ”för mycket” i musiken så det gör att man inte behöver känna sig låst 
som musiker utan bandet kan hela tiden interagera med varandra och spela fritt utifrån låtens 
förutsättningar.

Val av musiker och konsertlokal

Jag hade egentligen tänkt påbörja mitt arbete tidigt i höstas, men p.g.a. en höstturné blev det väldigt  
lite tid kvar under terminen. Det var också så att jag gruvade mig väldigt mycket för att dra igång 
projektet. Dels för att jag aldrig lett ett så stort band förut men också för att jag tyckt det varit  
jobbigt att vara bandledare under tidigare projekt under mina Musikhögskoleår. 

Jag drog alltså inte igång med projektet förrän slutet på januari /början på februari detta år (2010) 
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även om jag hade frågat flera av musikerna om de ville vara med redan under höstterminen. 

Den första tiden gick åt till att ringa runt och få ihop ett gäng sångare. Det tog ganska lång tid då jag 
inte bara ville fråga vem som helst. Jag ville fråga människor som var lätta att jobba med, hade 
röster som passar för musiken och som även kunde stå för och förmedla budskapet i musiken. Det 
var inte ett krav att de skulle vara kristna, men jag var inte beredd att kompromissa med det jag tror  
på så de fick själva avgöra om de kunde stå på en scen och stå för budskapet. En av de jag frågade 
tackade faktiskt nej av just den anledningen, något som jag verkligen respekterar.

Tiden gick och så småningom fick jag ihop ett kanongäng på 9 alldeles utmärkta sångare - de flesta 
från KMH, men även elever som gått ut, andra jag känner sen tidigare och nya bekantskaper genom 
rekommendation.

Eftersom min vision för detta projekt var att kunna nå ut med gospelmusiken och dess budskap till 
människor utanför kyrkan ville jag inte att konserten skulle vara just i en kyrka. Det är inget fel med 
att ha gospelkonserter i kyrkor, men personligen tycker jag att musiken lämpar sig bäst på vanliga 
konsertlokaler/klubbar eller liknande ställen. Kyrkor är ofta gjorde av sten och det har dålig akustik 
vilket ofta gör att man får ”hålla igen” som musiker. Det var något jag inte var beredd att  
kompromissa med. Jag har personligen sett alldeles för mycket av den typen av gospel och ärligt 
talat tycker jag att den blir menlös då. Gospel för mig är att lovsjunga av hela sitt hjärta utan att  
hålla tillbaka på något sätt. Som trummis vill man då t.ex. kunna klappa till en cymbal utan tänka på  
om det blir för starkt. Det ska vara starkt!

Dessa var musikerna som medverkade på konserten:

Christian Tapper - Trummor
Emil Sydhage - Bas
Simon Eidenskog - Keyboards
Kristian Kraftling - Keyboards
Josef Melin - Gitarr
Josefine Bäckrud - Sopran
Helena Vinderson - Sopran
Cecilia Runolf - Sopran
Jon-Erik Melin - Tenor
Oskar Nilsson - Tenor
Emanuel Forslund - Tenor
Evelina Nilsson - Alt
Elin Sydhage - Alt
Emma Eriksson - Alt

Ett ställe som dök upp tidigt i mina tankar var jazzklubben Fasching. De brukar ju ha mycket jazz,  
men även fusion och soul som nästan kan vara angränsande till gospelmusik. Dessutom är det en 
etablerad och respekterad klubb så jag visste att det inte skulle bli problem att få dit folk. Jag tyckte  
därför att det skulle bli en perfekt lokal för min examenskonsert med det syfte jag hade.
Jag skickade ett mail till Fasching i februari (på tok försent egentligen) och frågade om det skulle 
finnas intresse. De var väldigt intresserade men var fullbokade till 99%. Vid eventuellt frånfall av 
någon annan bokning skulle det kanske vara möjligt att få till. Jag ångrade då att jag inte hört av 
mig tidigare och under 2 veckors tid visste jag inte riktigt var vi skulle ha konserten. Då plötsligt en 
morgon ringde de från Fasching och frågade om vi ville spela på något som hette ”Stockholms 
Kulturnatt” lör 24 april. Vi skulle då få ca 1 timmes speltid och dela kvällen med ett annat band. Jag  
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kollade snabbt runt med mina musiker och alla kunde förutom en av sångarna. Fick då byta ut 
denne och ta in en annan. Lite småtråkigt men helt ok ändå eftersom vi inte hunnit påbörja 
repetitionerna. Detta var verkligen ett bönesvar då jag bett Gud att vi skulle få ett datum på just  
Fasching! Det var också perfekt att vi delade kväll med ett annat band. Det hade nog blivit mig 
övermäktigt att ha en helkväll på 2 set med ca 20 låtar.

Val av låtmaterial

Min tanke när jag valde låtar var att repertoaren skulle bestå till stor del av mer kända gospellåtar.  
Jag ville att det skulle vara låtar som inbitna gospel-fans kände igen, men samtidigt också fungera 
som en inkörsport för de som tidigare inte lyssnat på musiken. Detta kändes särskilt viktigt då 
konsertlokalen blev Fasching som inte direkt har gospelmusik på programmet varje vecka.

Jag valde ut några kända låtar inom modern gospel. Balladerna: "Imagine Me", "My Life is in Your 
Hands" och superhiten "Hosanna" av Kirk Franklin. Kirk är väldigt stor i Sverige och har gjort 
bejublade konserter de senaste två åren då han varit i Sverige två gånger. Sen valde jag även 
"Blessing of Abraham" skriven av Donald Lawrence, något jag var lite tveksam inför då flera körer 
i Stockholm som By Grace och Wasa Gospel ofta framför den på sina spelningar. Dessa två grupper 
brukar dock inleda med den så därför valde jag att avsluta med den istället. Det är dessutom en av 
mina absoluta favoritlåtar så jag kände att det var viktigt att ha med den i mitt examensarbete som 
ändå ska reflektera den jag är.
En annan känd låt jag valde tidigt var "Lift Him Up" av Byron Cage. En låt jag personligen gillar  
och som jag tror många skulle känna igen, men kanske inte hört på några år. Den var en stor hit för 
några år sedan. Jag valde också "Your Name is Great" helt ovetandes om att den är ganska känd och 
att man brukar öppna gudstjänsterna i Filidelfiakyrkan med den ibland. Det blev bara en positiv 
överraskning.

Jag ville dock inte bara ha material och låtar som man kände igen för jag ville att hela projektet  
skulle kännas som någonting nytt. Jag valde därför "I Give You Praise" från Byron Cage senaste 
album. Jag tyckte den kändes väldigt mäktig i både komp och körarr. Denna låt visade sig sen vara 
en perfekt öppningslåt då den drar igång med en fusion-aktigt intro som verkligen greppar tag i 
lyssnaren. Personligen föredrar jag när man börjar konserter ordentligt så att det inte råder någon 
som helst tvekan om att man dragit igång.
”Celebrate” var också en något mindre känd låt skriven av Smokie Norful. En upplyftande 
"partylåt" låt med ett väldigt snyggt körarr.
För att få lite variation tog jag även med "I Want My Destiny" med Fred Hammond som är lite mer 
av en sololåt (men med riktigt vassa körer på sina ställen). På originalet är det ganska mycket blås,  
men vi gjorde en något mer avskalad version.

Slutligen så ville jag ha med en egen låt som jag skrev tillsammans min vän Natanael för ca två år  
sedan. Låten heter "All I Need" och jag skrev den till min musikproduktionskurs då det begav sig, 
men har alltid velat använda den igen eftersom jag tycker att det är en stark låt. Låten betyder också  
mycket för mig då den skrevs under en period då jag mådde väldigt dåligt och var besviken på 
mycket i mitt liv. Jag insåg att Gud och min relation till Honom är allt jag behöver, oavsett hur mina  
omständigheter runtomkring mig ser ut, därav titeln "All I Need”.
Här är ett utdrag ur låtens text:

Don't change, remain the same
'Cause I can't make it through the day
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without your love and your glory
'Cause all I need is you Lord

Det var ibland svårt att välja solosångare, då jag ville presentera så många av rösterna i gruppen 
som möjligt. Samtidigt fick det inte bli något självändamål så jag valde helt enkelt de jag trodde  
skulle passa bäst för respektive låtar. Vissa var mer sololåtar, medan andra mer var improvisationer i  
vampar och liknande. Jag tycker dock att rätt många i kören fick chans att synas individuellt och de 
låtar jag trodde skulle passa respektive sångare visade sig göra det perfekt också.

Det som kändes väldigt roligt var att alla låtarna jag valde funkade väldigt bra och alla i bandet och 
kören tyckte det var roligt att spela och sjunga låtarna. Samtliga låtar jag plankade framfördes på 
konserten.

Plankningar

Jag blev nu väldigt taggad att dra igång allting så jag började skicka mail, planka körstämmor och 
annat för att få ihop till rep. Kompet gjorde sina egna plankningar. När det kommer till att planka 
låtar så är jag inte jättevan. Jag har hyfsad koll på piano, men eftersom jag inte är pianist tänker jag 
inte utifrån ett piano. Jag lyssnar mer på exakt vilka toner som sjungs/spelas istället för att lyssna 
efter en viss klang eller voicing. Jag gjorde visserligen det också då jag lyssnar efter treklanger eller 
om det är kvartsstaplingar och dylikt, men jag närmade mig alla låtarna från perspektivet att ta ut  
varje stämma var för sig. Det visade sig vara ganska svårt samt tidskrävande till en början. 

Gospelkörstämmor består väldigt ofta av antingen unisona stämmor (som är tämligen lättplankade) 
eller treklanger så om man utgår från det kommer man väldigt långt. Melodin är ofta lätt att ta ut  
och understämmorna går också ofta ganska lätt att höra, dock inte alltid. Svårigheten börjar när man 
ska försöka ta ut mellanstämman (alten) då den lätt försvinner i sopranernas och tenorernas 
stämföring. Är det treklanger så går det oftast att lista ut vad det är även om man inte hör den, men 
ibland är det susklanger och andra typer av stämföring så då får man ta till andra medel. Det är 
vanligt i gospel att treklangerna har en annan baston än den man förväntar sig så ibland kan 
stämmorna verka svårare än de egentligen är. Ett trick jag använde var att lyssna på vissa partier på 
repeat med hjälp av programmet "amazing slowdowner" som gör att man kan sakta ned hastigheten 
utan att tonhöjden förändras. Är man bara envis så hör man det tillslut. En metod jag använde var 
att leta upp diverse live-versioner av låtarna, något som visade vara till stor hjälpt om exempelvis en 
altstämma dränktes i ett annat instrument på originalversionen av en låt. På en live-version kanske 
den då framkom tydligare p.g.a. en annan ljudbild. Liveinspelningar har dessutom ofta mer 
separerat ljud, medan studioinspelningar har en mer sammansmält klang i mina öron.

Jag märkte också att när jag plankat några låtar gick det betydligt mycket lättare att planka de  
resterande låtarna. Jag var då inne i tankesättet och hade skärpt mitt gehör. Jag tyckte också att det  
var väldigt kul att göra det och skulle gärna göra mer sådant i framtiden. Det skulle dock vara till  
hjälp om jag spelade mer piano just för att komma in i ett mer ackordsfunktions-tänkande.

När det kom till min egen låt pratade jag med Natanael (som gästade som solist på låten under min 
examenskonsert och som jag skrev den tillsammans med) och vi kände att det vore kul att uppdatera 
den lite. Efter att ha lyssnat på inspelningen och kollat igenom körstämmorna insåg jag att det  
verkligen behövdes. Jag undrar hur vi tänkte när vi skrev vissa av körstämmorna. Sopranerna låg i 
ett alldeles för högt läge på sina ställen och det var lite spretig stämföring. Efter att nu ha plankat 9  
st körarr kände jag att jag lärt mig en del om körstämmor, vilka lägen som är optimala för 
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respektive stämma och vilka klanger som i regel fungerar bäst. Det slutade med att jag förenklade 
vissa stämmor och hade mer unisona partier än tidigare. Ofta försöker man krångla till det när det i  
själva verket kanske är enklast möjliga som låter bäst. 
En annan sak som är lätt hänt är att man hakar upp sig på vilka färgningar ackorden innehåller och 
sedan försöker skriva körstämmor utifrån det. Det fungerar sällan bra när det kommer till 
gospelkörstämmor märkte jag. Det kan lätt bli lite hoppigt och inte kännas homogent eftersom det 
är fullt av ackordsbyten i gospel. Jag märkte att det bästa var att se till att körklangen lät bra i sig  
och sen var det mindre viktigt om huruvida det krockade med färgningar på ackorden. Självklart 
kan man inte ha mollters i en körstämma när man spelar ett durackord, men andra färgningar spelar 
mindre roll om man prickar in, beroende på sammanhanget.

Repetitioner

Vi repade till en början separat med kören och kompet för att kunna jobba med frasering, uttal,  
klang och annat i lugn och ro. Här kände jag att det hade varit en stor fördel om jag varit bra på 
piano men lyckligtvis turades de båda keyboardisterna, Simon och Kristian, om att kompa på 
körrepetitionerna. Samtidigt var det väldigt bra då jag då kunde fokusera helt på kören och lyssna 
på hur de lät för att komma med synpunkter på hur jag ville att de skulle sjunga.

Jag var rätt nervös innan första körrepet då jag aldrig instruerat en kör tidigare så jag visste inte 
riktigt hur det skulle funka. Det visade dock sig att min energiska personlighet och 
ledarskapsförmåga gjorde att det gick jättebra. Det var lite ovant i början, men jag kom snabbt in i  
det och tyckte faktiskt att det var väldigt roligt. Jag har alltid haft ett stort intresse för sång och bra  
sångare så jag vet hur jag vill ha det när det kommer till den biten. Själv är jag ingen framstående 
sångare, men jag har ändå sjungit mycket och har en ganska okej sångröst.
Jag märkte dock att ju noggrannare jag hade varit när jag plankat körerna desto smidigare gick 
repetitionerna. På vissa ställen hade jag t.ex. plankat fel eller så lät det konstigt och då fick vi reda  
ut de partierna. Det var inget jättestort bekymmer men ju mer förberedd man är desto snabbare och 
effektivare går det att repetera. Jag gjorde dock noggranna plankningar och skickade sedan ut det på 
pdf-filer till kören så att de kunde öva hemma. Det var i princip omöjligt att få ihop ett rep då alla  
kunde så då var det praktiskt att den som inte var där på ett visst rep kunde kika på det själv mellan 
repetitionerna.

Komprepetitionerna gick rätt smidigt. De hade plankat allt sitt själv eftersom jag inte är så bra på att  
ta ut färgningar i ackord och sång. Dessutom föredrog vissa av musikerna att göra egna kompskisser 
ändå. Vi hann dock inte få till så många komprep, kanske 4-5 stycken och då var vi inte alltid fullt  
komp. Man hade med fördel kunnat ha något till rep bara för att bli ännu mer samspelta och kunna 
jobba mer ingående med groove, timing, frasering och detaljer. Sedan var min gitarrist, Calle 
Stålenbring, tvungen att hoppa av projektet p.g.a. krock med andra åtaganden så jag fick ta in en ny 
gitarrist, Josef Melin, ungefär en månad innan konserten. Det funkade dock jättebra då Josef var 
trygg i genren samt en seriös person.

Sista två veckorna innan konserten repade vi kör och komp ihop. Det gick väldigt smidigt eftersom 
vi hade rett ut de flesta fraserings, uttals och soundmässiga frågetecknen på körrepetitionerna. Jag 
hade vissa farhågor inför dessa rep då det varit väldigt tungrott bitvis att repa både kör och komp 
under min tid på Mellansels gospellinje. Repetitionerna gick dock över förväntan och alla var 
fokuserade och seriösa.

Jag passade även på att låna in John Honk och Anna Simonsson från Musik & Mediaprogrammet 
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för att filma konserten och jag tappade ned hela konserten på 24 separata spår för att kunna redigera 
det i efterhand. Kändes som att det var lika bra att göra allting fullt ut när jag ändå slitit så mycket  
med projektet . Känns väldigt kul att kunna ha en DVD med bra bild och ljud för min egen och alla 
medverkandes dokumentation.

Handledare

Jag hade valt Samuel Hector som handledare eftersom jag tänkte att han kunde vara till hjälp med 
framför allt körbiten. Samuel Hector är en person med stor erfarenhet på just repetition av kör då 
han bl.a. hjälpt till vid repetitioner och inspelningar med välkända gospelkören By Grace och han 
jobbar som musikansvarig i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Det blev dock inte att jag utnyttjade 
honom särskilt mycket. Var mest inför projektets start då vi träffades och han gav lite tips inför 
repetitioner och annat. Han föreslog att jag skulle välja sångare med stora röster och att jag även 
kunde ta in någon som var ansvarig för körrepetitionerna. Jag hade vissa tankar om det, men i 
slutändan gjorde jag det själv, dels för att det var svårt att få tag i någon som kunde tänka sig ta på 
det ansvaret, men också för att jag ville lära mig att handskas med den biten på egen hand.
Jag kände dock inte att det gjorde så jättemycket att Samuel inte var så involverad i projektet. Det  
gick ändå så smidigt med repetitionerna av kören och vi klarade oss väldigt bra själva. Det hade 
såklart inte varit fel, men det är ändå inget jag ångrar särskilt i efterhand. Eftersom jag hade så 
duktiga sångare med mig kom de med bra synpunkter hela tiden. 
Anledning att Samuel inte var med var p.g.a. brist i kommunikation, då jag inte var ute i god tid för 
att få med honom på något rep eller liknande.

Konserten

Konserten ägde rum på Fasching lördag 24 april på något som kallades "Stockholms kulturnatt" och 
den var verkligen över förväntan. Det kom jättemycket folk. I princip fullsatt på Fasching vilket är  
drygt 300 pers. Det hade jag inte räknat med och inte Fasching heller. Det var första gången de hade 
gospel på programmet vad jag förstår. Just därför kände jag mig lite extra privilegierad också. 
Jag var nervös inför konserten, men inte så mycket för det musikaliska. Det kändes som att vi hade 
repat ordentligt så jag var inte särskilt orolig för just det. Det jag var mer orolig för var att det bara 
skulle bli musik. Jag hade bett mycket inför konserten att Gud skulle beröra människor genom 
musiken och jag ville inte bara att det skulle bli en egotripp för mig som musiker. Jag har tyvärr sett  
alldeles för mycket av vad jag tycker är utslätad gospel där musiken låter jättebra, men budskapet  
och hjärtat bakom det gått förlorat har jag upplevt det som. Jag ville inte att det skulle vara fallet  
med mitt projekt då Jesus är allt för mig och jag vill inspirera andra människor till en relation med 
Honom. Samtidigt vill jag inte stå och slå saker i huvudet på folk. Vissa är ju bara där för musiken 
och det får man respektera.

Jag ville ändå på ett ärligt sätt förmedla det som finns i mitt hjärta för de som var där. Medvetet sa  
jag inte särskilt mycket i början av konserten utan lät musiken få tala för sig. En publik, inte minst i  
Sverige, är ofta mer avvaktande i början så därför väntade jag med att berätta om det som fanns på 
mitt hjärta tills lyssnarna var mer öppna. Jag gjorde det framför allt inför min egen låt "All I Need" 
då jag sa vad den betydde för mig och vad den handlade om. Sen pratade jag lite i mitt tacktal innan 
sista låten då jag tackade lärare, vänner, min pastor, själavårdare och andra som ställt upp för mig 
och gjort denna konsert möjlig och till vad den var. Tackade även Jesus som är den person som 
influerat mig mest och betyder mest av allt i mitt liv och jag uppmuntrade människor till att söka sig  
till Honom. Jag pratade även hur jag upplevt min Ackistid och konkurrensen som finns där som jag 
upplever att inte så många pratar om. Just det följdes av skratt så jag antar att många kunde känna 
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igen sig i det.
På sätt och vis var jag lite nervös över att lämna ut mig själv på det sättet. Som musiker vill man ju  
gärna inte trampa folk på tårna utan vara omtyckt, annars får man inte några jobb. Samtidigt vill jag  
inte kompromissa eller hålla tillbaka med den jag är så om min ärlighet skulle göra att jag förlorar  
vissa jobb så gör det inget. Viktigast för mig är att jag är ärlig mot mig själv och kan våga vara den 
person jag är. Jag har märkt att det finns mycket rädsla för det i musikerkretsar, men jag skulle 
gärna vilja bryta det mönstret. Det handlar såklart inte om att provocera folk, bara att vara öppen 
med den jag är.

Många kom fram efter konserten och tackade mig för min öppenhet och att de hade uppskattat det 
jag sagt. Kanske fanns det vissa som rynkade på näsan av det jag sa (även om jag inte hört något om 
det i efterhand), men man kan inte göra alla människor nöjda.
Vi fick också positiv feedback om att kören lät väldigt äkta och amerikansk. Allt repande med kören 
och petande i detaljer gav utdelning så det kändes väldigt bra. Låtarna gick också hem och många 
jublade redan när vissa låtar presenterades, inte minst ”Hosanna”.
Det var dessutom så många som kom och sa att de blev berörda och att de tyckte att det kändes äkta 
och att budskapet gick fram. Flera av de människorna anser sig inte vara kristna. En av mina bästa 
vänners mamma grät hela konserten för att hon blev så berörd och hon är inte den blödiga typen. 
Flera sa också att de tyckte att budskapet var tydligt utan att det kändes som att de blev påprackade 
något. Detta gjorde mig mest glad av allt. Jag är inte intresserad av att få människor att konvertera  
till någon religion. Jag vill bara att människor ska få uppleva själva den Gud jag tror är sann och att 
folk ska bli inspirerade till en relation med Jesus. Det är allt. Jag har ingen annan agenda. Det 
hoppas jag i alla fall inte. Däremot tänker jag inte sticka under stolen med att jag tror att personen 
Jesus är den enda vägen till Gud. Jesus säger nämligen i Bibeln i Joh 14:6: "Jag är vägen och 
sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.". Alla människor står inför ett val  
att säga “ja” eller “nej” till om man tror på det. Det finns inget “kanske”. Jag vill inspirera 
människor att säga “ja”! Inte för att jag säger det utan för att Jesus (som är Gud) säger det.

Rent spelmässigt och musikaliskt så är jag ganska nöjd min egen insats. Jag var inte i den bästa 
fysiska formen då det varit stress med soundcheck och andra detaljer innan. Jag hade dessutom haft 
så mycket att göra med projektet veckorna innan att sömnen blivit lidande. Jag märkte av det när jag  
spelade och hade inte riktigt det flyt jag annars brukar ha. Timingen i mitt trumspel var inte så bra 
som den brukar. Jag känner att här spelar sömnen en stor roll. Trummor är ett väldigt fysiskt 
instrument och har man inte sovit ordentligt nätterna innan man ska spela så påverkar det en 
avsevärt. Jag upplever att jag inte får samma avslappnade flöde och att musklerna inte reagerar på 
det sätt jag vill. Man tappar kontroll. Det var inte dåligt, men det var inte ett toppframförande från 
min sida. Jag kände det lite som: ”just ja, nu ska jag spela trummor också” när jag satte mig bakom 
trummorna på konsertdagen. Det hade varit så mycket annat i form av plankningar, planering av 
rep, fixa ljud och bild inspelning och allt annat praktiskt runtomkring att trummorna blev lite  
lidande av det. Jag hade övat mycket på låtarna, men det är viktigt att prioritera att ta det lugnt  
innan en konsert så att man hinner ladda innan.
Det är dock hjärtat i musiken som är det viktigaste och det var i alla fall intakt.

Lärdomar och egna reflektioner

Inför konserten var det mycket som behövde fixas och det var även en del tekniskt strul under 
soundcheck som gjorde att jag var ganska stressad och trött på själva konsertdagen. Detta gjorde att 
jag kände att jag musikaliskt sett inte presterade 100%. Detta hade kunnat undvikas genom att ha 
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haft bättre framförhållning så att det inte hade blivit så intensivt med arbetet veckorna innan. När  
man leder en grupp på 14 personer så kan man inte ha för mycket framförhållning. Man kan t.ex. 
inte bestämma rep en vecka innan utan man måste vara ute minst två veckor innan. Jag är dock en 
person som av naturen planerar saker och ting i förväg så just den biten funkade bra. För min egen 
del hade det dock varit bättre om jag kunnat sprida ut arbetsbelastningen över en längre tidsperiod. 
Jag märkte t.ex. att flera av låtarna gick för snabbt när jag lyssnade på inspelningen i efterhand och 
det tror jag delvis berodde på att jag var ganska stressad precis innan konserten. Det berodde dock 
ganska mycket på försenat soundcheck som inte alls var mitt fel. Däremot var sömnbristen innan på 
sätt och vis mitt fel. Till framtida spelningar ska jag vara mer noga med att se till att sova ordentligt  
innan.

Jag är verkligen glad att jag lyckades ro i hamn detta projekt. Det har varit ett hjärteprojekt för mig  
och någonting jag kan stå för till 100% med hela den person jag är. Jag har lärt mig många saker 
som påverkar allt annat jag gör. Jag har växt som ledare och utvecklat förmågan att kunna fatta 
snabba beslut (jag är sådan person som gärna analyserar saker länge innan jag bestämmer något). 
Jag har också blivit bättre på att ta tag i saker direkt. Om man ska ringa samtal, skicka mail, planka 
någon låt eller vad det nu är man ska göra så är det bäst att göra det omedelbart och inte dra på det 
en extra dag. Det känns mycket bättre för en själv och man får mer gjort om gör saker direkt. 
Anledningen till att jag lärde mig detta var att det var så många småsaker som behövde göras och 
det var 13 andra personer som var beroende av att jag skickade ett visst mail i tid.

För er som är sugna på att dra igång liknande projekt eller som innefattar många människor kan jag 
ge följande råd baserat på vad jag lärt mig under detta projekt:

• Var ute i så god tid som möjligt. 
- Det blir tryggare för hela gruppen och framför allt blir arbetsbördan för dig själv 
betydligt lättare om inte allt kommer i slutet av projektet.

• Var inte rädd för att fatta beslut.
            - Alla kan inte ha något att säga till om i alla frågor när det är många inblandade. Då blir 

det för tungrott. Därför är det viktigt att du som ledar tar din roll på allvar, framför allt  
som beslutsfattare.

• Var noga med detaljer och tänk inte att saker ska lösa sig av sig självt. 
- Om ett visst körparti inte låter bra – repa på det tills det sitter. 

• Se till att alla plankningar är noga granskade för att undvika slarvfel. 
- Det sparar man mycket tid på.

• Se till att få klart med konsertlokal så snart som möjligt! 
- Det skapar trygghet och man får en tydligare tidsram för det mål man jobbar mot. För 
mig är det helt nödvändigt för att jag ska bli inspirerad att komma igång och jobba.

• Glöm inte bort att du är musiker också och inte bara musikalisk ledare! 
- Låt inte musiken komma i andra hand trots att det är mycket praktiskt som behöver 
ordnas.

Jag har också fått ett betydligt starkare självförtroende som ledare. Jag vet nu att jag klarar av att  
leda en stor grupp och jag kommer inte vara rädd för att axla rollen som bandledare eller 
kapellmästare även i framtiden. Mycket av rädslan jag hade innan berodde på att det var något nytt  
och jag inte visste vad jag hade att vänta mig. Nu vet jag det mer och det känns väldigt tryggt och 
skönt. Däremot kommer jag bara starta projekt och band om det verkligen är någonting jag brinner 
för. Jag bryr mig inte lika mycket om att försöka vara andra människor till lags som jag var när jag 
började på KMH. Jag tror definitivt att man i längden vinner på att göra det som ligger en varmast 
om hjärtat för det är egentligen bara då det kan bli riktigt bra. Så ofta fokuserar man på (i alla fall  
jag) att vara bra på allt, men egentligen så är ju den musik jag gillar bäst gjord av människor som 
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brinner för precis den musiken och ofta kanske inte så mycket annat. Min mamma som var 
närvarande på konserten tyckte att: ”Det här är det du ska göra. Att inspirera människor med musik 
och evangelium.” Själv kan jag inte göra annat än att hålla med henne. Jag vill helt klart fortsätta på  
denna bana på något vis var den än vill leda mig.

Jag är verkligen helnöjd med mitt examensprojekt och är tacksam för alla som varit inblandade och 
medverkat. Jag är sugen på att fortsätta driva liknande band och styra upp spelningar och annat i 
framtiden. Jag skulle också gärna fortsätta med denna konstellation så kanske får ni även höra mer 
av "Wellspring of Life" framöver.

Referenslista

Litteratur:

Bibeln (översättning: New International Version)

Musik: 

Fame – The Musical

Toto – “Fahrenheit” (1986)

Huey Lewis and the News – “Sports” (1983)

Mozart -  Symfoni nr. 40

Dream Theater – “Images and Words” (1992)

Chicago - “21” (1991)

Santana - “Abraxas” (1970)

DVD-bilaga – examenskonserten “Wellspring of Life – En kväll på Fashing”
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www.gospelchops.com

www.praisecharts.com

www.gospeltube.com
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