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Hver gang der bliver sået, kommer der til at gro noget nyt op af jorden. 
 
Optakten til Copenhagen Gospel Choir, går helt tilbage til før 1988. Dengang var 
vores daværende, dejlige og inspirerende korleder, Kathrina Brunnstrøm, 
teenager og medlem af en menighed der hed Elim, som lå i Kronprinsessegade i 
København. 
 
Ved et tilfælde blev Kathrina kastet ud i at dirigere koret, på den efterskole hvor 
hun gik, og det gav hende ”blod på tanden” til at dirigere.  

 
Kathrina var medlem af pinsemenigheden Elims kor, En Vej. 
Koret blev dog opløst, men nogle af de tidligere kormedlemmer, 
blev i 1992 inviteret til England, hvor koret, sammen med Oslo 
Gospel Choir, holdt nogle bragende koncerter. 
 
Det velfungerende kor fortsatte herefter under navnet Breeze of 
Gospel og i 1992 tog Breeze of Gospel til Kiel, sammen med 

pinsemenigheden Tabor’s kor, Praise. 
 
I 1993 blev Elim og Tabor slået sammen, men de to kor fortsatte, hver for sig. De 
holdt i 1993 en julekoncert sammen, og sang sammen på nogle møder på Sct. 
Annæ Gymnasium, 2. januar 1994. 
 
8. januar 1994 blev de to kor lagt sammen, og kom til at hedde Copenhagen 
Community Gospel Choir. Første koncert, som et samlet kor, var Youth Rally i 
Aalborg, i slutningen af februar 1994. Det var en succes. 
 
11.-13. marts 1994 gik koret i studiet i Karise, for at indspillede et demo-bånd 
med 5 numre. 
 
Den første store workshop holdt koret den 14.-15. september 1996. Der kom 
mange flere mennesker end ventet, 80 deltagere, så der måtte i hast trykkes 
flere sanghæfter. I 1997 holdt koret endnu en workshop, med samme store 
succes. 
 
Koret bestod på daværende tidspunkt udelukkende af medlemmer fra 
Pinsekirken, men i august 1997 holdt koret optagelsesprøver, hvor der blev åbnet 
for, at folk uden kirkelig baggrund kom med i koret, som herefter talte 80 
medlemmer. 
 
I begyndelsen af 1998 fik koret sit eget band, som bestod af en pianist, en 
guitarist, en bassist og en trommeslager. Koret fik i december 1999 også egen 
lydmand. 
 
1999 var også året hvor koret fik en ekstra dirigent. Christian Axelsen havde 
tidligere på året indstuderet nogle numre, som koret skulle synge i en tv-
optagelse. Og Christian var som selvskreven til koret. En energisk person, havde 
lige præcis det koret elskede, var både sjov og dygtig, og med evne til at fange 
publikum. 



 
 
Den 7. november 1999 indspillede koret sin første live cd og 
video, ”We are Blessed”, som har solgt i 1500 eksemplarer, og 
optagelsen fulgtes bl.a. op af 6 koncerter i Jylland og på Fyn. 
 
CCGC var i august 2000 på koncert turné i USA, hvor koret 
sang for et publikum på 35.000 mennesker ved Assemblies of 
God's verdenskongres, i Indianapolis. 
 

Den 22. april 2001 skiftede koret navn til, det mere mundrette, Copenhagen 
Gospel Choir. I denne periode fik koret 2 gaver i Julie Lindell som dirigent, 
instruktør, solist og solist-coach, og Louise Bjurling som medinstruktør. De var 
med til at løfte koret rent musisk på en energisk, inspirerende og fængende 
måde. Julie løftede korets solist potentialer og havde en fantastisk evne til at løfte 
rytme, udtryk og energi til et væsentligt højere niveau. 
 
CGC kommer vidt omkring, og den 2.-4. november 2001 gik turen til Bruxelles i 
Belgien, hvor koret holdt flere koncerter. En af koncerterne var så velbesøgt, at 
kirkerummet bogstaveligt talt var fyldt op. De, der kom sidst, måtte stå i 
indgangen. Der var simpelthen ikke plads. 
 
25.-27. april 2002 holdt koret endnu en gospel workshop. Med på workshoppen 
var bl.a. Priscilla Jones som gospelsolist. Priscilla arbejder til dagligt som sanger 
for navne som Craig David, Lighthouse Family m.fl. og har tidligere været kåret 
som årets bedste gospelsanger i England. Ved workshoppen var Priscilla netop 
vendt hjem fra Grammy Awards i USA. Desuden medvirkede gospelinstruktør 
Bebiane Bøje, som gennem en årrække har afholdt gospel-koncerter og 
workshops over hele landet og som til daglig underviser på Det jyske 
Musikkonservatorium i Århus. 
 

26. august 2002 holdt CGC koncert på Plænen i Tivoli og 
den 7.-9. marts 2003 holdt koret endnu en kæmpe 
gospel workshop for folk som havde lyst til at prøve 
kræfter med at synge gospel. Det var både sangere fra 
andre kor, men også rigtig mange som ikke var vant til 
at synge. Scenen måtte udvides kraftigt til de over 300 
sangere, der var på scenen. 

 
Workshoppen var denne gang med Lamar Campbell, som på det tidspunkt var et 
af de hotteste gospel navne, på Billboard top-5, i USA. Publikum talte sågar folk 
fra både Jylland og Sverige, der var kommet for at høre koncerten. Salen, der 
ellers kan rumme omkring 1000 mennesker, var totalt fyldt op. Mange måtte 
skuffede gå hjem igen, fordi der var total udsolgt. 
 
Den 21. september 2003 var medlemmer af CGC med på optagelse til Hella Joof’s 
film Oh Happy Day. I filmen vinder Hannah, en kvinde i sin næstbedste alder, 
billetter til gospelkoncerten i domkirken. Og koret, det består bl.a. af medlemmer 
fra CGC. Filmen blev vist første gang i danske biografer 05-11-2004. 
 
CGC har tidligere haft en række koncerter med ”søsterkoret” Gentofte Gospel, 
som Julie Lindell stadig er dirigent for. Gentofte Gospels daglige leder er Kristian 
Høegh. Kristian havde været konsulent på filmen, og sammen holdt de to kor en 
fælles koncert kaldet ”Of Happy Day” i den Apostolske Kirke på Filippavej i 
København, for at promovere filmen. Ved koncerten fortalte Hella Joof lidt om 
filmen, for publikum, og sagde nogle pæne ord om korene. 
 



CGC har medvirket i juleshows lige siden det startede 
tilbage i 80’erne, bort set fra i 2001. Dengang hed det 
blot julekoncerter, og det har nok været efter at man 
flyttede til Drejervej, at det blev rigtige juleshows. 
 
Juleshowet den 6.-7. december 2003, havde navne som 
Simon Mathew, bl.a. kendt som vinder af ”Scenen er 
din”, hans søster Rebekka Mathew samt Claes Wegener 

m.fl., på rollelisten. Showet blev efterfølgende flere gange vist i tv. 
 
Den 30. april - 11. maj 2004 gik turen endnu engang til USA, hvor CGC havde en 
koncertturné rundt i Florida, bl.a. med en koncert for et publikum på 3.500 
mennesker. 
 
Koret var også den musikalske underholdning til Robinson afslutningen i 
Cirkusbygningen i 2004 og sang til et surprise-bryllup for to af Robinson 
deltagerne, live på TV3. 
 
I januar 2005 flyttede Kathrina med sin mand, som samtidig var vores bassist, og 
deres børn, til USA. Men ikke uden at sørge godt for os. Vi fik den bedste 
erstatning, idet vores manager, Hans Henrik Høgsberg, blev vores nye korleder, 
og vi fik en rigtig dygtig dirigent, tidligere omtalte Claes Wegener. 

 
Claes er uddannet på Rytmisk Konservatorium i Århus og har i 
USA specialiseret sig med en diplomuddannelse i gospelkorledelse, 
gospelkomposition og performance-sang. Han er instruktør, 
komponist, producer, arrangør og dirigent for flere gospel kor. 
Claes har undervist på MGK i Holstebro og i Randers, på Rytmisk 
Musikkonservatorium i København, har optrådt i Dansk Melodi 
Grandprix 2004 og i Hella Joofs danske film Oh Happy Day. 
 

Ud over at have sunget kor for kunstnere som Zindy, Creamy, Johnny 
Logan, Gnags og Amin Jensen, har Claes en række cd-indspilninger som solist, 
korsanger og arrangør, bag sig. 
 
 
Tak til Kathrina for lån af dine erindringer, og din store hjælp. 
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