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Uppsala International Sacred Music
Festival - Mavis Staples - legendarisk
gospel 31 okt
Mavis Staples - legendarisk gospel
Konserten ingår i Uppsala International Sacred Music Festival
Uppsala Konsert & Kongress
Onsdag 31 oktober 19.00
Stora salen
Amerikanska soul- och gospelsångerskan Mavis Staples har stått på scenen i
över femtio år och är en legend i ordets rätta bemärkelse. Honär med sin
varma känsloladdade röst fortfarande en av världens allra främsta
gospelsångerskor. Onsdag 31 oktober kommer hon till Uppsala International
Sacred Music Festival.
Mavis Staples säger själv att fraserna, arrangemangen och tempot i låtarna
möjligen är annorlunda i hennes låtar idag, men att de fortfarande handlar
om samma saker som hon sjungit om under alla åren. Om människors
utsatthet, om jobben, om fattigdomen. Därför, menar hon, är det viktigt att
släppa in ljuset – att det svänger!
Allt började i familjebandet The Staples Singers som bildades av hennes far
Roebuck ”Pops” Staples. De sjöng om de svartas kamp mot rasförtryck och för
frihet, för lika rättigheter och social rättvisa. Pappa Pops kände Martin Luther
King och gruppen blev en del av raskampen. På 70-talet hade gruppen hits
som Respect Yourself, Let’s Do It Again och I’ll Take You There.

Mavis Staples har gett ut en lång rad soloalbum och har dessutom
samarbetat med artister som Curtis Mayfield, Ry Cooder, Bob Dylan, Wilco
och Nick Lowe. Under sommaren har hon gjort en rad konserter tillsammans
med sångerskan Bonnie Riatt. Mavis Staples är en av USA:s mest
uppmärksammade artister och fick 2005 en Grammy Lifetime Achievement
Award.
Medverkande:
Mavis Staples
Yvonne Staples, kör
Donny Gerrard, kör
Vicki Randle, kör
Rick Holmstrom, gitarr, kör
Jeff Turmes, bas, gitarr, kör
Stephen Hodges, trummor
Arrangör: Uppsala Konsert & Kongress
Kontakt: Musikproducent Patric Kiraly, patric.kiraly@ukk.se, 018-727 90 32

Uppsala Konsert & Kongress är mötesplats för kulturlivet, företag och
organisationer. Här arrangeras konserter, föreställningar, kongresser,
konferenser, event och banketter. I de olika konsertsalarna framträder

internationella, nationella och lokala artister inom alla musikaliska genrer. En
stark ledstjärna för verksamheten är att vara välkomnande för alla med ett
programutbud som präglas av mångfald och hög kvalitet.
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