
Gospel Heaven søndag 14. november kl 14:00 i Aalborg Hallen 
Gospel Heaven er en unik “Amazing” gospel koncertoplevelse i AKKC, hvor der vil blive præsenteret de 
største prisvindende solister fra England og USA. 

Oplevengelske DAWN THOMAS WALLACE - The First Lady Of British Gospel, som igennem de sene-
ste 40 år været en levende legende på den europæiske gospel scene. 

I 1980’erne var Dawn forsanger i Englands mest kendte gospelgruppe The Trumpets of Zion (ToZ). 
Musikelskere blev især tiltrukket af Dawn’s kraftfulde vokal. De var dengang en væsentlig factor af det 
blomstrende gospel miljø, der spredte sig ud fra London. Gruppen gav flere koncerter i Royal Albert 
Hall og Westminster Central Hall og satte et tydeligt spor over hele Europa, som ses den dag idag. 

Dawn der nu en verdensberømt solist, ser med glæde tilbage på sin tid med ToZ, “Det var en helt fan-
tastisk periode, vi var en del af de britiske gospelartister, der optrådte rundt om i Europa.” 

Dawn har optrådt i USA, Australien, Indonesien, Barbados og rundt i Europa. Dawn var en af de leden-
de sangere i den danske familiekomedie fra 2004 »Oh Happy Day« som Hella Joof instruerede med 
bl.a. Kurt Ravn og Ditte Gråbøl i hovedrollerne. 

Hendes nye album »DAWN THOMAS WALLACE« fra august måned, røg i starten af september direkte 
ind som nummer 8 på den ansete amerikanske BDS Internet Gospel Radio Charts. 
Dawn Thomas Wallace medbringer sit eget band og 4 korsangere, når hun gæster Aalborg Hallen. 

Den 2 timers lange eftermiddags koncert præsenterer også Gaye Adegbalola, Nora Jean Wallace 
og Kat Riggins. Disse solister bliver hverisær ledsaget af “Keyboard Player of the Year” Blues Mu-
sic Award vinder 2021 Bruce Katz Band og “Saxofonist Player of the Year” Blues Music Award 
Vinder 2021 Jimmy Carpenter’s The Bender Brass hornsektion, alle amerikanske kunstnere, der 
har en tæt tilknytning til gospeltraditionen. 

De amerikanske solister og musikerene er hentet fra samme weekends Blues Heaven Festival i  
Arena Nord, Frederikshavn. Danmarks internationale anerkendte blues og soulfestival, der i 2018 blev 
kåret som ”Verdens Bedste Festival” af det ansete franske online-magasin Zicazic. I 2019 tiltrak 
festivalen i Frederikshavn publikum fra 17 forskellige lande. 

Den 77-årige sanger, guitarist og mundharpespiller Gaye Adegbalola er Blues Music Award vinder og 
har bl.a. delt scenen med B.B. King og Ray Charles. Gaye er en hel unik kommunikator og en hel 
ekstraordinær kvinde, der har været rollemodel for flere generationers kvinder. Adegbalola’s sang “Big 
Ovaries, Baby” blev brugt i 2007 documentar filmen »The War On Democracy« og hun blev i 2018 
hædret som Library of Virginia’s Women in History. 

Nora Jean Wallace er en 65-årig blues og gospel-sangerinde med dybe Delta-rødder. Nora er født ind i 
musikkens verden, både hendes far og onkel var professionelle blues musikere og moderen profes-
sionel gospel sangerinde. Bedstemoderen havde en Juke Joint, hvor Nora som barn sneg sig ind 
og lyttede til de turnerende musikere. Noras sangkarriere begyndte i 1976, hvor hun optrådte på flere 
klubber på West Side i Chicago. 

Kat Riggins første professionelle job var som helt ung i en kirke i Miami. I 2017 kunne publikum på 
Blues Heaven stifte bekendtskab med den nu 41-årige sangerinde fra Florida, der gav en koncert, som 
Bluesnews.dk mente, måtte ”rangere blandt festivalens allerbedste.” Nu er Kat Riggins tilbage i 
Danmark med en frisk udgivelse i bagagen »Cry Out« som i år var nomineret til Årets “Contem-
porary Album Of The Year” ved Blues Music Award i Memphis. 

Se www.gospelheaven.dk for yderligere info om artisterne og billetter. 

Hvor:  Alborg Kongres & Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg  
Hvornår: Søndag 14. november Kl. 14:00 - 16:00 (Dørene åbnes 13:00) 
Billetinfo:  kr. 295,- / 320,- / 345,- inkl. billetgebyr • https://akkc.dk 
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