Nyhetsbrev februari 2019
Hög tid att anmäla till gosskörsfestivalen!
Gosskörsfestivalen äger rum 23-26 maj 2019. Gästdirigent är Christopher Ong Arceo från Manilla i
Filippinerna, som har med sig sin unga manskör Aleron. http://aleronchoir.com/
Joakim Olsson Kruse från Västerås domkyrka leder aspiranterna.
Sista anmälningsdag är 1 mars.
Aleron turnerar
Efter festivalen fortsätter Aleron på turné genom Sverige, Danmark och Tyskland. I Sverige sjunger de i
Västerås, Rättvik, Arboga, Uppsala, Stockholm, Linköping och Lund. Missa inte att höra dem- det är
verkligen något alldeles extra!
Vi blir mycket tacksamma om ni vill hjälpa till att dela följande:
https://www.facebook.com/events/384288618979752/
Övningsdag inför gosskörsfestivalen
Lördag 30 mars anordnas en övningsdag i Katarina församling, Stockholm. Det är värdefullt att träffas i
förväg. Vi lär känna varandra lite och den fortsatta övningen på hemmaplan blir mycket enklare när man
får en försmak av slutresultatet. Anmälan senast 1 mars.
Gosskörernas dag 12 maj
Vi är så glada över att många har anmält sig även i år! Välkommen med din anmälan till
styrelsen@gosskor.se.
10.00
11.00

Olaus Petri kyrka, Örebro. Högmässa, Olaus Petri gosskör.
Härnösands domkyrka. Högmässa, Härnösands domkyrkas gosskör, herrar från Musiklinjen vid
Härnösands folkhögskola.
11.00: Kungsholms kyrka, Stockholm. Högmässa. Herrar ur församlingens körer.
11.00 Töreboda kyrka. Högmässa. Töreboda gosskör.
11.00 Uppsala domkyrka.: Högmässa, Uppsala domkyrkas gosskör.
11.00 Varbergs kyrka. Högmässa med Varbergs gosskör–Boys' voice och Kungsbacka gosskör.
11.00 Västerås domkyrka. Högmässa, Västerås domkyrkas gosskör & herrkör.
11.00 Österåkers kyrka. Högmässa. Österåkers Gosskör.
16.00 Uppsala domkyrka. Konsert, Uppsala domkyrkas gosskör.
16.00 Danderyds kyrka. Vårkonsert, Danderyds Gosskör och Ceciliakören.
17.00 Lunds domkyrka. Evensong med gosskörer från Lunds stift.
18.00 Olaus Petri kyrka, Örebro. Konsert, Olaus Petri gosskör, herrar ur ungdomskören OPQ.
18.00. Västerås domkyrka: Vårkonsert med alla församlingens körer.
Februari månads gosskörskalendarium
På vår hemsida finns ett kalendarium över var man kan höra gosskörer sjunga, om man till exempel är
på resa. Glöm inte att skicka information om era gudstjänster och konserter under våren 2019 till
styrelsen@gosskor.se.
3/2 11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa. Danderyds gosskör och diskantröser ur Uppsala domkyrkas
gosskör.
3/2 11:00 Västerås domkyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.
3/2 17:00 Västerås domkyrka. Evensong. Västerås domkyrkas herrkör.
10/2 13:00-15:00 Uppsala domkyrka. Bröllopsmässa. Manskören ur Uppsala domkyrkas gosskör och
damkören ur Uppsala domkyrkas flickkör.
10/2 15:00 Helga trefaldighets kyrka, Uppsala. Bröllopskonsert. Manskören ur Uppsala domkyrkas
gosskör och damkören ur Uppsala domkyrkas flickkör.
Studieresa 2021
Nästa studieresa för medlemskörernas dirigenter planeras till 2021, sannolikt i april månad. Vi åker till
Barcelona där vi bland annat besöker Escoliana de Montserrat. Din församling betalar för din resa och de
flesta måltider. SKGF står för hotell, kursinnehåll och någon eller några måltider.

Mitt gosskörstips
Här kommer den sista iakttagelsen från den inspirerande studieresan i april.
I den här serien delar vi med av våra tips. Gärna enkla vardagsgrepp. Serien bygger på att alla hjälps åt.
Vi behöver fylla på lagret! Skicka ditt tips till styrelsen@gosskor.se.
EN “MEZZO-FORTE-MILJÖ”
Frau Giehl talade genomgående under sina repetitioner med en mycket balanserad röst, ytterst vänlig,
saklig och med en självklart lugn auktoritet. Pojkarna (ca 30st i ålder ca 10-14) följde henne helt och fullt.
Hon behövde aldrig höja rösten eller skärpa den. Hela repetitionen, genomfördes denna lugna saklighet:
ingenstans behövdes rörliga/uppiggande/igångsättande övningar eller sånger. De enda tydliga topparna
och dalarna, var de MUSIKALISKA: det kom ur repertoarens forten och pianon, ur frasernas eller
kompositionernas spänningar och avslappningar. Ej heller tog hon "pratpauser", där det talades om
andra saker ur livet: det gjorde att pojkarnas koncentration oavbrutet fanns på musiken och sången, och
inte tilläts flacka mellan olika ämnen. Det gjorde också att de ofta ganska subtila spänningarna och
avspänningarna i musiken framstod som desto tydligare, i en överlag väldigt lugn "mezzoforte-miljö".
Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och herrkör
Presentation av nya medlemskörer
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering.
Vecka
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Laudate - Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson
Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg
Dalby gosskör / Sångligan, Anita Andersson

Enskede gosskör, David Åberg

Presentation av enskilda gosskorister
Snart har körpresentationen gått varvet runt och vi startar då en andra omgång där varje kör får
presentera en enskild gosskorist.
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering.
14
16
18
20
22
24
34
36
38
40
42
44
46
48
50

Västerås domkyrkas gosskör och herrkör, Joakim Olsson Kruse
Adolf Fredriks Gosskör, Tony Margeta
Boys Voice - Varbergs gosskör, Christina Wide
Sollentuna Gosskör, Maria Stadell
S:t Petri kyrkans Gosskör, Martin Arpåker
Kanalkyrkans gosskör, Sandviken, Nina Strang Brydevall
Täby Församlings Gosskör, Erika Alfredsson Bohlin
Göteborgs gosskör, Inese Paulsone Johansson
Kungsbacka Gosskör, Leander Franke
Sofia församlings gosskör, Stockholm, Bolla Henriksson
Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten
Laudate - Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson
Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg
Uppsala domkyrkas gosskör, Margareta Raab
Enskede gosskör, David Åberg

2020
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Linköpings gosskör, Lovisa Alinder
Stockholms gosskör, Karin Skogberg Ankarmo
Österåkers gosskör, Urban Westerlund

Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10
Svenska kyrkans gosskörsförening
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.se
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts

