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O NAS
Sienna Gospel Choir to żywiołowy chór
grający muzykę gospel. Chór powstał w 2002
roku i już rok później zdobył pierwsze nagrody
na festiwalach chrześcijańskich.
Przez 17 lat swojej działalności Sienna Gospel
Choir brał udział w wielu znaczących
wydarzeniach muzycznych, dużych festiwalach
w Polsce i za granicą, był wielokrotnie
angażowany przy produkcji programów
radiowych i telewizyjnych oraz chętnie działał
na rzecz lokalnych i ogólnopolskich akcji
charytatywnych.
Chór współpracuje z wieloma utalentowanymi
wokalistami i instrumentalistami.
3 złote medale w rok
Mieliśmy wielki przywilej reprezentowania Polski
na dwóch międzynarodowych festiwalach.
Łotwa: zwycięstwo w Open Competition w
kategorii Gospel oraz złoty medal według
klasyfikacji olimpijskiej w Grand Prix of Nations
Grecja: zwycięstwo w kategorii Popular
Music&Jazz.

Zobacz relację z festiwalu

Przez ponad 17 lat naszej działalności:
zagraliśmy niezliczoną liczbę koncertów;
występowaliśmy na międzynarodowych
festiwalach (Węgry, Łotwa, Wielka
Brytania, Grecja)
braliśmy udział w wielu programach
telewizyjnych (Must be the music, Voice of
Poland, Taniec z Gwiazdami, Mam Talent,
Jaka to melodia, Pytanie na śniadanie,
Warto rozmawiać, Kawa czy herbata,
Miasto kobiet)
braliśmy udział w ogólnopolskich akcjach i
kampaniach społecznych
współorganizowaliśmy 5 edycji
Warszawskich Warsztatów Gospel;
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ŚWIĄTECZNIE
Płyta kolędowa
Wydany w 2017 r. album świąteczny, to mały
krążek” kryjący w sobie niesamowitą dawkę
pozytywnej energii, dobrego przekazu i
rytmów, na które nikt nie pozostanie
obojętny.
Kolejny sezon świątecznych przygotowań już
tuż tuż ;) Ponownie rozbłysną świąteczne
iluminacje, a świat zacznie pachnieć
piernikiem.
W tym roku zachęcamy o zadbanie, by w
domach nie zabrakło wprowadzającej we
wspaniały świąteczny nastrój płyty
kolędowej... na gospelową nutę!

Pooglądaj, posłuchaj
Nad Betlejem
Wśród nocnej ciszy
Cicha noc
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ZAGRAMY NA GOSPELOWĄ
NUTĘ
Koncerty w dużych i małych salach widowiskowych

Kameralne koncerty w klubach
Eventy firmowe, spotkania pracowników, bankiety
Plenery, festyny, kiermasze świąteczne

KONTAKT
www.siennagospel.pl
www.facebook.com/SiennaGospelChoir/
Anna Mazurek - Manager
+48 604 161 141
manager@siennagospel.pl

