Nyhetsbrev juni 2019

Oj, vad mycket fint som hände i gosskörssverige under maj månad!
Gosskörernas dag
Med närmare 20 evenemang lyftes pojkars sång på olika platser i landet. Dagen fick mycket
uppmärksamhet, bland annat i Spanarna i P1.
Gosskörernas dag 2020 infaller 10 maj. Planera in gudstjänst och/eller konsert! Involvera gärna
församlingens alla manliga korister.
Gosskörsfestival
Vilken festival det blev! Dirigenterna Christopher Ong Arceo och Joakim Olsson Kruse lyfte festivalkören till
nya höjder. Alerons medverkan kommer nog ingen av oss att glömma. Sångpedagogen Annerose KrämerHübner imponerade med snabba resultat på de gossar och män hon arbetade med. Tillsammans med
Christopher gav hon ett uppskattat seminarium för körledarna, som även flera intresserade manskorister
hörsammade. Som vanligt ställde alla körledare upp som repetitörer och med allt annat som behövs för att
festivalen ska flyta. Britta Backlund Rödland och Pelle Björsund bidrog även de med uppskattade
sånglektioner åt koristerna.
Tack till alla som hjälps åt att göra gosskörsfestivalen till ett livslångt minne för våra sjungande pojkar!
Nästa gosskörsfestival äger rum 21-24 maj 2020. Det är Kristi himmelsfärdshelgen, vilket alla kanske inte
tycker är optimalt. Men vi måste göra något åt det faktum att det varje år läggs nationella prov för de för
festivalen så viktiga manskoristerna i slutet av maj. Vi vet också att flera yngre pojkar inte heller fick
skolledigt för att åka på gosskörsfestivalen. Vi hoppas att datumet med god planering ska fungera bra.
Vi är mycket stolta över att presentera huvuddirigenten vid gosskörsfestivalen 2020: Steven Grahl, director
of music i Christ Church Cathedral i Oxford. Läs mer om honom här:
https://www.chchchoir.org/about/steven-grahl/
Årets gossopran
Vid gosskörsfestivalens avslutningskonsert överlämnade de tidigare
innehavarna av titeln Årets gossopran Nils Norrby 2015 och Max Herschend
2018 diplom och graverad stämgaffel till Oscar Svensson från Stockholms
gosskör. Grattis, Oscar!
Alerons turné
Efter gosskörsfestivalen fortsatte Aleron på sin Europaturné. De gör succé
överallt, inte bara för de musikaliska prestationerna på världsnivå, utan också
för vänligheten, tacksamheten, prestigelösheten och flexibiliteten. De har varit
en stor inspirationskälla för våra svenska sjungande pojkar och för oss
ledare. I skrivande stund lämnar de Sverige för att i ytterligare två veckor
fortsätta turnén i Danmark, Tyskland och Schweiz, innan de återvänder till
Manilla. Vi önskar dem all välgång och Guds välsignelse.
Följ deras fortsatta resa här och tipsa era vänner som befinner sig i närheten av turnévägen:
https://www.facebook.com/events/384288618979752/

Juni 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 hösten 2019 till
styrelsen@gosskor.se.
Tisdag 4/6 18:30 i Lunds domkyrka. Vårkonsert med Lunds domkyrkas gosskör.
Lördag 8/6 16:00 i Mariakyrkan i Sigtuna. Konsert med Stockholms Gosskör.
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. Håll utkik- mer
information kommer,
Mitt gosskörstips
I den här serien delar vi med av våra tips. Serien bygger på att alla hjälps åt.
Skicka ditt tips till styrelsen@gosskor.se.
Från England kommer ett tips att påminna körkillarna att inte överanvända eller göra våld på sina röster:
Don’t over use or abuse your voice by shouting harshy in the playground or on the sports field as it can put
too much stress on your vocal folds and tire them out. If you use ’whooping’ sounds or words with ee or oo
vowels this will not be as tiring for your voice: for example ’here’ or ’come to me’ rather than ’mine’. Happy
calling is much less tiring or damaging to your voice than angry or aggressive shouting.
Anita Morrison i boken ”The Chorister and the Racing Car” (2017). Morrison har i över 25 år gett
sångundervisning till koristerna i Westminster Cathedral, Temple Church, St George’s Chapel Windsor
Castle och Eton College.
Presentation av enskilda gosskorister
Följande har bekräftat deltagande: Fredrikskyrkans gosskör o herrkör, Uppsala domkyrkas gosskör,
Göteborgs gosskör. Övriga: Vänligen bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se.
Text + foto senast en vecka före publicering.
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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
Sofia Albertina Gosskör, Landskrona, Dag Videke
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”
Eftersom den förra kursen Starta och leda gosskör blev fulltecknad och uppskattad, planeras en ny kursdag.
Information här:
https://www.facebook.com/events/388991508362541/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1556741599
693138
Du som är intresserad av fortsättningskursen När man kommit igång - hur upprätthåller man verksamheten?kontakta kursledare Lovisa Kronstrand Alinder, lovisa.alinder@gosskor.se.
Kursen planeras för läsåret 2019-20.
NYHET! SKGF på Instagram
Nu finns vi också på Instagram. Följ oss under namnet skgfofficial
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.Nu tar nyhetsbrevet sommarlov. Nästa brev kommer 1 september. Vi i styrelsen önskar er alla en
riktigt skön sommar med mycket vila. Till hösten möter vi nya gossopraner, nyblivna målbrottare och herrar!
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