Nyhetsbrev april 2019

Årsmöte
Med detta utskick följer kallelse till årsmöte för Svenska kyrkans gosskörsförning, som hålls under
gosskörsfestivalen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad i förväg.
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.
11:00 S:t Pers kyrka, Uppsala. Högmässa. Gossar och herrar ur kyrkans körer.
15:00 Vårdklockans kyrka, Visby. En vegetarisk musikal med inslag av spektakel.
Gotlands Gosskörs aspiranter och Gotlandsmusikens blåsarkvintett.
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.
18:00 Landeryds kyrka, Linköping. Konsert, Linköpings Gosskör.
Aleron turnerar
Missa inte Alerons turné genom Sverige, Danmark och Tyskland som sker före och efter
gosskörsfestivaklen. 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/
April 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.
6/4 16:00 i Lunds domkyrka. Barnkördag. Goss- och barnkörer från Lunds stift, instrumentalister.
7/4 11:00 i Västerås domkyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.
7/4 16:00 i Uppsala domkyrka. Aftonsång. Lilla gosskören och Lilla flickkören.
14/4 11:00 i Lunds domkyrka. Högmässa. Cantores Cathedrales.
14/4 11:00 i Linköpings domkyrka kl 11:00. Högmässa. Linköpings Gosskörs manskör Coro Netto och
Exaudi.
16/4 18:30 i Lunds domkyrka. Johannespassionen enligt gregoriansk tradition. Cantores Cathedrales.
18/4 19:00 i Västerås domkyrka. Skärtorsdagsmässa. Västerås domkyrkas herrkör.
27/4 15:00 i Storkyrkan, Stockholm. Konsert. Adolf Fredriks Gosskör och Preparandkör, Lunds Domkyrkas
Gosskör, Storkyrkans Gosskör och Katarina Gosskör.
28/4 11:00 i Sankt Lars kyrka, Linköping. Högmässa. Linköpings Gosskör med Familjekören.
30/4 13:30. Vårsånger i Engelska parken, Uppsala. Uppsala domkyrkas gosskörs manskör.

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. Be din arbetsgivare betala för din resa och
de flesta måltider. SKGF står för hotell, kursinnehåll och någon eller några måltider.
Mitt gosskörstips
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.
Låt koristerna ”dirigera.”
Jag har noterat att killarna på aspirantnivån inte sällan ”dirigerar” med mig under uppvärmningar såväl som
sångarna. Denna naturliga tendens är egentligen till vår fördel som körledare: den gör att musiken
förkroppsligas och att pedagogiska principer (både teoretiska och fysiologiska) översätts till rörelse, som
förstärker muskelminnet när musiken framförs. Koristerna tycker oftast det är roligt. Att dirigera kommer
kanske mer naturligt till de unga, men kan användbart till alla körens trappsteg.
Justin Hazelgrove, dirigent för Fredrikskyrkans gosskör och herrkör, Karlskrona
Presentation av enskilda gosskorister
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering.
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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
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Linköpings gosskör, Lovisa Alinder
Stockholms gosskör, Karin Skogberg Ankarmo
Österåkers gosskör, Urban Westerlund
Danderyds församlings gosskör, Kerstin Evén
Falu Kristine gosskör, Thomas Andersson
Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Justin Hazelgrove
Gotlands gosskör, Britta Backlund Rödland
Storkyrkans Gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
Sofia församlings gosskör, Jönköping, Pär Hammarlund
Skara domkyrkas gosskör, Åsa Nyberg
Olaus Petri gosskör, Örebro
Lunds gosskör
Luleå domkyrkas gosskör, Monica Wasberg
Katarina kyrkas gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson

Kurs ”starta gosskör”

Kursen gavs nyligen av SKGF i samarbete med Västerås domkyrkoförsamling och SENSUS. Den
blev snabbt fullbokad och platserna fick utökas. Seminarier och samtal kretsade kring att ta de
första stegen i att starta killkör, hur man får dem att fortsätta i kritiska åldrar, rekrytering, upplägg
av organisation och repetitioner m.m. Fokusområdet var ungdomar och målbrott, och deltagarna
auskulterade vid ett repetitionspass med Västerås domkyrkas gosskör och herrkör, som sjöng
både separat och tillsammans. 12 körledare, de flesta i olika planerings- eller uppstartsstadier av
killkörer, kom från hela landet.
Några röster från deltagarna:
”Det var en mycket trevlig och inspirerande kursdag, där Joakim generöst bjöd på sina kunskaper och
erfarenheter. Det var också givande att under eftermiddagen få vara med på körrepetitionerna och se hans
idéer omsättas i praktiken.”
” Man blir onekligen sugen på att starta gosskör, även om insikten för hur mycket tid det tar gör att man
behöver tänka några varv till innan man eventuellt skrider till verket!”
”Kan varmt rekommendera andra att åka om det blir fler tillfällen! Kul också att träffa kollegor som har
liknande situationer.”
” Jag uppskattade att det fanns tid både för snack och att vi fick titta på när Joakim övade med pojkarna.”
Kommande grundkurs Starta och leda gosskör (kursledare Joakim Olsson Kruse) och fortsättningskursen
När man kommit igång - hur upprätthåller man verksamheten? (kursledare Lovisa Kronstrand Alinder)
planeras för läsåret 2019-20.
Kontakta joakim.olssonkruse@gosskor.se eller lovisa.alinder@gosskor.se.
SKGF på Facebook
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts
Forum för gosskörledare på Facebook
Gå med i gruppen genom att skicka ett e-brev till styrelsen@gosskor.se. Du kommer då att få en inbjudan.

Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10
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