PRESSINFO: Konserter med Higher Ground Vocals och His Master’s Noise  med solisten Samuel Ljungblahd 20.9 kl.18 och 20.30 i Arabiasalen.

Higher Ground Vocals och His Master’s Noise – två gospelkörer från huvudstadsregionen – sjunger tillsammans för första gången någonsin. Båda körerna uppträder var för sig, men då soulartisten Samuel Ljungblahd från Sverige äntrar scenen slår de ihop sig.
Samuel Ljungblahds musikaliska influenser kommer från gospelmusiken och 1960- och 1970-talens soul och rhythm’n’blues. Han släppte sitt första album i februari 2005 och det senaste egna albumet No.3 kom 2009.
Ljungblahd turnerar aktivt i Sverige och i de andra nordiska länderna och är känd bl.a. från tv-programmen Let’s Dance och Så ska det låta. År 2009 fick han ett genombrott då hans idol Kirk Franklin inbjöd Ljungblahd att sjunga på sin konsert i Globen. Där myntade Franklin uttrycket ”Vanilla Soul” om honom. Ljungblahd bjuder alltid på sig själv med en energisk show som inte lämnar någon oberörd, så det lönar sig verkligen att komma på konserten i Arabiasalen!
Higher Ground Movement är en gränsöverskridande musikalisk rörelse, som sedan 2006 har arrangerat gospelkonserter med finska och internationella artister. År 2010 gav Higher Ground Movement ut sin första skiva Forever Mine. Dess mest synliga verksamhet består av Higher Ground Vocals, en kör på 25 personer som utöver live-konserter också har uppträtt med en rad artister i tv-program som ”Tähdet, tähdet” och ”Nenäpäivä”-galan. Higher Ground Vocals skapar, tillsammans med sina strålande musiker, en inspirerande och fin atmosfär. Kören leds av Hanna-Maria Helenius.
His Master's Noise är Finlands äldsta gospelkör men är trots sin ålder mer aktiv än någonsin! Förutom att regelbundet ge konserter i Finland har His Master’s Noise under det senaste året uppträtt såväl i Sverige som turnerat i Sydafrika. Kören har gett ut tre skivor, Alive! (1992), All We Wanna Do (2003) och Depend On Him (2010) – samt en Live in Helsinki-dvd, som spelades in på körens 25-års-jubileumskonsert på Svenska Teatern i maj 2013. His Master’s Noise karaktäriseras av en energi och glädje som smittar av sig på lyssnaren. Kören leds av Elna Romberg och Simon Djupsjöbacka.
På konserten ackompanjeras båda körerna och Samuel Ljungblahd av Higher Ground Bands skickliga musiker under ledning av Janne Halonen. 
Med på konserten är dessutom en av Sveriges mest efterfrågade gospelpianister, Daniel Stenbaek. En verklig virtuos vid pianot, som behärskar de flesta musikstilar, men som är i sitt esse då han spelar gospel så det ryker om tangenterna. Hemma i Stockholm leder han gospelkören By Grace, som också uppträdde på Svenska Teatern i Helsingfors på His Master’s Noise 25-årsjubileumskonsert 2013.
Den 20.9 arrangeras två konserter i Arabiasalen på Pop & Jazz-konservatoriet (Arabiagatan 2 a), kl.18 och 20.30. Biljetter kan köpas via Lippupalvelu och Lippupiste.
För mer information om artisterna: Samuel Ljungblahd: www.samuelljunblahd.com Daniel Stenbaek: www.bygrace.se Higher Ground: www.higherground.fi His Master’s Noise: www.hismastersnoise.net
