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SensommarGospel 
3–5 SEPTEMBER 2021 PÅ STIFTSGÅRDEN  
MARIELUND PÅ EKERÖ VID MÄLARENS STRAND

En sensommarhelg fylld av gospelsång, glädje, gemenskap, påfyllnad, tikva,
gospelmässa, gospeldans, god mat och gospelkonsert. Vi startar fredagen 
den 3 september 18.00 och avslutar söndagen den 5 september med en 
gospelkonsert 16.00.

Unna dig en helg fylld av workshops, som utvecklar din röst, timing, sound och 
sceniska uttryck. Vi kommer att sjunga mycket i kör tillsammans och ladda våra 
inre batterier inför hösten. Marielund är naturskönt belägen på Ekerö i Mälaren. 
Det är en oas i avskildhet på landet strax utanför Stockholm. 
Marielund.org

”Det är helt klart bland det bästa och roligaste som jag nånsin varit med om. 
Mia & Daniel kändes helt klockrena tillsammans!”



KOSTNAD
En person, del i dubbelrum 3.200:-, boende med helpension samt kurskostnad. 
En person, enkelrum 4.200:-, boende med helpension samt kurskostnad 

ANMÄLAN & BETALNING
Anmälan och frågor sker på vår mail: sommargospel@hotmail.com.
Var god och uppge namn, adress, mailadress och telefonnummer när 
du anmäler dig. När du väl anmält dig får du en bekräftelse och därefter 
betalar du in en anmälningsavgift på 1000:- till Stenbaek Music & Media’s 
plusgiro 838 92 48-9. Denna avgift är en del av kurskostnaden. 

När vi fått din anmälan skickar vi ytterligare information. Sista anmälnings- 
datum är 31 maj. Efter detta datum vi vet att kursen blir av och du får du en 
faktura från oss på resterande belopp. I mån av plats går det även att anmäla 
sig efter det. 

OBS! Kurskostnaden återbetalas endast vid sjukdomsfall styrkt av läkar intyg, 
samt vid inställd kurs. Anmälningsavgiften (1000:–) återbetalas endast  
vid inställd kurs.

“Mia & Daniel. Tack för allt vad ni sprider omkring er av värme, kunskap, musikalisk 
inspiration och omtanke om varje individ. Ni är verkligen ett dream team!”



MARIA SANDELL
Körledare, rytmikpedagog, låtskrivare och inspiratör. 

Har sedan 1986 lett många olika gospelkörer. Var 
mellan 1996 och 2009 ledare för the Master’s 
Voice. Leder just nu med Gustavsberg Gospel och 
Maria Magdalena Gospel. Älskar gospelmusik och 

brinner för att utveckla varje körmedlems uttryck 
och närvaro i musiken. Sandsoul.se

ARRANGÖRER: SANDSOUL & STENBAEK MUSIC & MEDIA

”Helheten som ni skapade var unik och mycket värdefull.  
Den berörde kropp, själ och ande och var helande för mig.  

Musikaliskt finns inte mer att önska än det ni erbjöd.”

”Utan musik som går till hjärtat kan människan inte leva”
Vår längtan och bön är att du ska få ta emot musik som 

berör ditt hjärta under dessa dagar och att vi ska få härliga 
sensommardagar tillsammans.

DANIEL STENBAEK
Pianist, kyrkomusiker, och körledare. Har sedan 1988 
jobbat med många av de främsta artister och körer i 
Sverige. Framför allt genom sitt 20-åriga samarbete 
med Cyndee Peters och tillsammans med sin kör 
By Grace. Sin hemvist har Daniel på Ekerö, utanför 
Stockholm, där han arbetar i Ekerö församling som 
musiker och med kören Ekerö Gospel. Sedan 2015 
leder Daniel även Maria Magdalena Gospel till-
sammans med Maria Sandell.
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