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Występowali u boku Justina Timberlake’a, Madonny, Paula McCartney’a, 

Eltona Johna czy Kylie Minogue. Teraz zagrają przed katowicką publicznością. 

London Community Gospel Choir już w grudniu w MCK-u! 

 

 

Katowice, 14.09.2022 r. – London Community Gospel Choir to gwiazdy międzynarodowego 
formatu – chór wielokrotnie towarzyszył na scenie wybitnym sławom ze świata muzyki, 
takim jak: Justin Timberlake, Madonna, Paul McCartney, Elton John czy Kylie Minoque. 
W grudniu zespół wystąpi w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 
podczas Specjalnego Koncertu Gwiazdkowego. Bilety już w sprzedaży. 

Brytyjski dziennik „The Guardian” ochrzcił ich mianem kontrowersyjnych, ale i inspirujących, 

ponieważ nikt tak odważnie, jak oni, nie łączy ze sobą skrajnie różnych gatunków muzycznych 

z pogranicza popu, jazzu, R&B, czy muzyki klasycznej. Chór London Community Gospel miał 

okazję wystąpić przez publicznością na kultowym stadionie Wembley, czy też podczas 

Glastonbury – jednego z największych na świecie festiwali muzycznych, na który każdego roku 

karnety rozchodzą się błyskawicznie. Już 29 grudnia br. London Community Gospel Choir zagra 

Specjalny Koncert Gwiazdkowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

 

Artyści połączą swoje głosy z dwójką polskich wokalistów – Pierwszą Damą polskiego jazzu, 

która świetnie odnajduje się również w takich gatunkach, jak pop, czy blues – Ewą Bem oraz 

Andrzejem Piaskiem-Piasecznym – polskim piosenkarzem, autorem znamienitych tekstów 

oraz lubianą osobowością telewizyjną, znaną między innymi z programów Bitwa na głosy, The 

Voice of Poland, czy The Voice Senior. 

 

– Specjalny Koncert Gwiazdkowy, który odbędzie się krótko przed końcem roku, to 

zwieńczenie obfitego w wydarzenia kulturalne w MCK-u oraz Spodku tegorocznego okresu 

jesienno-zimowego – mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora 

Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. – Cieszymy się, że obok koncertów 

Alter Bridge, Beth Hart, czy Dawida Podsiadło, wystąpi u nas również London Community 

Gospel. Różnorodność gatunków muzycznych ujęta w naszym programie wynika z tego, że 

zarządzając obiektami ważnymi na kulturalnej mapie Katowic, PTWP Event Center również 

chce mieć swój wkład w przyznany naszemu miastu tytuł Miasta Muzyki UNESCO – dodaje. 
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Chór London Community Gospel został założony w 1982 r. przez wielebnego Bazila Meade'a 

wraz z Lawrencem Johnsonem, Delroyem Powellem i Johnem Francisem. Początkowo idea 

powstania formacji dotyczyła jednego koncertu, który finalnie został wystawiony przez 120-

osobowy chór przed ponadtysięczną publicznością. Wydarzenie to zapoczątkowało istnienie 

London Community Gospel, który od ponad 25 lat występuje na arenie międzynarodowej. 

 

 

Specjalny Koncert Gwiazdkowy 

Wystąpią: London Community Gospel feat. Ewa Bem & Andrzej Piaseczny 

29.12.2022 r., godz. 19.30 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach 

 

### 

 

Informacje o Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 

Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach (MCK) to nowoczesny, oddany do 
użytku w 2015 roku, obiekt łączący funkcje: kongresową, konferencyjną, wystawienniczą, 
targową i widowiskową.  
MCK, z charakterystycznym dachem pokrytym trawą i tworzącym zieloną dolinę – popularne 
miejsce spotkań mieszkańców regionu – przeznaczony jest dla 15 tys. użytkowników. Posiada 
halę wielofunkcyjną o powierzchni 8,1 tys. metrów kwadratowych, salę audytoryjną dla 600 
osób, trzy sale balowe oraz 26 sal konferencyjnych na 38 tys. metrów kwadratowych.  
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.mckkatowice.pl  
www.facebook.com/mckkatowice  
www.instagram.com/mckkatowice/ 
 

Informacje o Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 

Spodek to obiekt z bogatą historią wydarzeń rozrywkowych, sportowych i wystawienniczych. 
Oddany do użytku w 1971 roku, wpisał się na stałe w krajobraz Katowic i stał się jedną 
z najbardziej rozpoznawalnych ikon architektury w Polsce. Od 45 lat gości wielkie wydarzenia, 
koncerty, imprezy sportowe i wystawiennicze. Trybuny Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek 
mieszczą 11 tys. osób, kompleks zawiera m.in. lodowisko, basen, salę gimnastyczną oraz hotel. 
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Spodek, wraz z sąsiadującym Międzynarodowym Centrum Kongresowym, stanowi jedną 
z największych aren spotkań kongresowo-wystawienniczych i widowiskowo-sportowych 
w kraju. 
 
Zapraszamy do odwiedzenia:  
www.spodekkatowice.pl 
www.facebook.com/halaspodek 
www.instagram.com/spodekkatowice 
 
Informacje o PTWP Event Center 

PTWP Event Center to zarządzająca Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 
i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek spółka z Grupy PTWP.  
 
Dodatkowe informacje: 

Marta Dobrzańska, Imago Public Relations | M. +48 609 808 120 |  
E. marta.dobrzanska@imagopr.pl 
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