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_projekt  WYKUPIENI 
WYKUPIENI to nowy projekt stworzony przez GOSPEL RAIN na okres Wielkiego Postu, 
dedykowany do przestrzeni kościołów, w których tradycyjnie w tym czasie odbywają się 
rekolekcje, nabożeństwa i spotkania modlitewne. Jako zespół znany z szerokiego, 
potężnego brzmienia koncertowego, tym razem sięgniemy do znacznie bardziej delikatnych, 
akustycznych brzmień, adekwatnych do tego czasu refleksji i pokuty. 

W programie koncertów znajdują się przede wszystkim autorskie piosenki GOSPEL RAIN, 
nowe kompozycje, jak i piosenki pochodzące z wszystkich dotychczasowych płyt, wykonane 
tym razem w akustycznym, niepowtarzalnym klimacie. Pośród nich znajdzie się utwór 
KORZEŃ, inspirowany wstrząsającym opisem męki Pańskiej zawartej w rozdziale 53 Księgi 
Izajasza. W specjalnych opracowaniach pojawią się także znane, polskie pieśni wielkopostne 
i pasyjne, śpiewane przez wiele pokoleń Kościoła. Całości programu dopełnią bardziej 
współczesne pieśni chwały, w nowych akustycznych aranżacjach. Koncerty będą modlitewną 
przestrzenią przenikających się płynnie: muzyki, słowa, świadectwa, harmonii i improwizacji. 

W centrum naszej inicjatywy jest tajemnica WYKUPIENIA każdego człowieka z niewoli, 
zależności, grzechu, WYKUPIENIA, jakiego dokonał przez Jezus Chrystus przez śmierć 
krzyżową, która daje zwycięstwo. Przesłaniem projektu jest zwrócenie wzroku na niepojętą 
determinację Jezusa, który Sam wydał się w ofierze z miłości do wszystkich ludzi. Zwłaszcza 
teraz, w trudnych latach niepewności, chwiejącej się naszej własnej wiary w przyszłość, 
bardziej aktualna staje się zachęta i obietnica, zawarta w Słowie inspiracji naszego projektu - 
Nie lękaj się, bo Cię WYKUPIŁEM, wezwałem cię po imieniu, tyś moim (Izajasz, 43,1).  

_GOSPEL  RAIN 
GOSPEL RAIN to kilkudziesięcioosobowy zespół, tworzony przez charyzmatyczny pop-
gospelowy chór, wspierany przez znakomitych solistów i instrumentalistów. Od wielu lat 
posiada renomę jednego z najlepiej brzmiących i najbardziej rozpoznawalnych składów 
wokalnych w Polsce. Jest uczestnikiem najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych 
m.in. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, telewizyjnych koncertów kolęd na 
Jasnej Górze, koncertu z okazji 40-lecia powstania Solidarności w Stoczni Gdańskiej czy 
koncertu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski w NOSPR w Katowicach. Przez 
niemal dwie dekady współtworzyliśmy Koncert Chwały w Lublinie, jedno z największych 
muzycznych wydarzeń chrześcijańskich w Polsce. 

Gospel Rain jest jednym z najstarszych zespołów w Polsce, stworzonych z chrześcijańskiej 
inspiracji. W ubiegłym roku zespół świętował jubileusz swego trzydziestolecia powstania, 
związanego z historycznym Światowym Spotkaniu Młodzieży w Częstochowie w sierpniu 
1991 roku. Gospel Rain to grupa o niezwykłej energii i spontaniczności koncertowej, 
objawiającej się w żywym kontakcie z publicznością. Założycielem i liderem zespołu jest 
Grzegorz Głuch - kompozytor, aranżer, wokalista, znany animator polskiego środowiska 
muzyki gospel. 
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_informacja o KONCERTACH 
Pełny koncert trwa około 90 minut i może być zmieniony w zależności od oczekiwań 
organizatora oraz zostać dostosowany do ustalonej formuły (np. koncertu, adoracji, 
nabożeństwa drogi krzyżowej itp.) 

Nasze oczekiwania finansowe – wysokość honorarium za koncert - staramy się dostosować 
do możliwości organizatora wydarzenia. Biorąc pod uwagę, że GOSPEL RAIN to liczny i 
doświadczony 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 itp. 

W sprawie ustalenia wysokości honorarium koncertowego (każdorazowo ustalanego miedzy 
innymi ze względu na koszty przejazdu i transportu) zapraszamy do bezpośredniego 
kontaktu z managementem Gospel Rain. 

Organizatorom udostępniamy materiały promocyjne (informacje, fotografie, nagrania itp). 
Aktywnie wspieramy promocję wydarzeń za pośrednictwem naszej strony internetowej, 
mediów społecznościowych i tradycyjnych. 

Szczegółowe wymagania techniczne określa rider, który stanowi podstawę realizacji 
technicznej koncertu. Współpracujemy z doświadczonymi firmami zajmującymi się 
nagłośnieniem koncertów, rekomendujemy jednak firmę FONIA technika estradowa z 
Lublina, od wielu lat odpowiadającą za obsługę naszych koncertów (nagłośnienie, światło, 
wyposażenie sceny), która jest konkurencyjna pod względem cenowym i ma ogromne 
doświadczenie w realizacji koncertów w przestrzeni akustycznej kościołów. 

_KONTAKT / managment 

Bartłomiej GŁUCH / tour manager; koordynacja zespołu 
tel. 509 724 112 
bartek.gluch@gmail.com  

Grzegorz GŁUCH / lider zespołu 
tel. 515 270 779 
grzegorz.gluch@gmail.com 

facebook.com/GospelRain 
www.gospelrain.pl 


