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Gott nytt läsår! Att träffa sin gosskör efter sommaruppehållet är alltid verkligt spännande. Målbrott,
stämförflyttningar, kåplängder, nya medlemmar att välkomna eller avhoppare att sörja – gosskör innebär
många rörliga parametrar.
Styrelsen för SKGF har inlett verksamhetsåret med gemensamma arbetsdagar, i år i Visby. Vi har tittat både
bakåt och framåt i vårt arbete. Förra läsåret hamnade sjungande pojkar i fokus i kyrkomusiker-Sverige tack
vare seminarium och gosskörläger i samband med kyrkomusiksymposiet i Uppsala. Vi hoppas att många
kollegor engagerar sig i sjungande killar framöver. Facebookklippet med gossarnas Alta trinita-procession
genom Uppsala fick störst spridning av alla Svenska kyrkans inlägg 2018.
Vi fortsätter att tillsammans arbeta för att ge pojkarna en röst idag och i framtiden.

Ett varmt tack till Erik Svensson
Vid årsmötet i maj avtackades Erik Svensson efter en ovanlig och storslagen insats för SKGF, först många år
som revisor och sedan 10 år som kassör. Vi är så tacksamma för att Erik generöst delat med sig av kunskap,
tid och engagemang och önskar honom allt gott.
Gosskörskalendarium
Nu är det hög tid att uppdatera gosskörskalendariet på vår hemsida https://skgf.sjungikyrkan.nu
Skicka information om när era körer sjunger i gudstjänster och konserter under hösten 2019 till
karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se
Kurs ”att starta och leda gosskör”
Det finns enstaka platser kvar på höstens kursdag ”att starta och leda gosskör” med Joakim Olsson Kruse
28/9. Information hittar ni här:
https://www.facebook.com/events/388991508362541/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1556741
599693138
Till våren 2020 planeras en fortsättningskurs “att leda gosskör - hur upprätthåller man verksamheten?”
Kontakta kursledare Lovisa Kronstrand Alinder, lovisa.alinder@gosskor.se med frågor eller önskemål
Gosskörernas dag 2020
Lyft fram sjungande gossar och män på Gosskörernas dag! Involvera församlingens alla manliga korister
eller låt pojkarna i barnkören sjunga en egen sång i gudstjänsten eller i en konsert. 2020 infaller
Gosskörernas dag 10 maj.
Gosskörsfestival 2020
Nästa gosskörsfestival äger rum i Rättvik under Kristi himmelsfärdshelgen 21-24 maj 2020.
Huvuddirigent blir Steven Grahl, director of music i Christ Church Cathedral i Oxford. Läs mer om honom
här: https://www.chchchoir.org/about/steven-grahl/
Aspiranterna kommer att sjunga en Evensong under ledning av Margareta Raab, dirigent för Uppsala
domkyrkas goss- och flickkörer.
Inbjudan till festivalen skickas ut i oktober och anmälningstiden går ut 1 mars.

Nordisk gosskörledarkonferens
20-22 maj, i samband med gosskörsfestivalen 2020, anordnar SKGF en nordisk gosskörledarkonferens.
Information om innehåll och anmälningsförfarande kommer inom kort.
Studieresa 2021
Nästa studieresa för medlemskörernas dirigenter planeras till 2021, sannolikt vecka 16. Vi åker till
Barcelona där vi bland annat besöker Escolania de Montserrat. Be din arbetsgivare betala för din resa och
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.
Månadens gosskörstips kommer från Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och
herrkör:
Behövs styrfart på repetitionerna?
Om man är i en period då det är svårt att få styrfart på repetitionerna – koristerna har saker de vill fråga
och berätta och koncentrationen svänger betänkligt – brukar jag under ett par rep, på vita tavlan, skriva
upp vilka stycken som ska repeteras idag, samt i vilken ordning. Någon gång har jag delat av listan med ett
streck och sagt att ”dit ska vi ha nått i halvlek/kl 17.35”. Snart inser killarna att det försvinner mycket tid,
och de får eld i baken om de ser att flera rep i rad har inte hela listan hunnits med.
Ibland har jag frestats att sätta klockslag på när de olika styckena ska övas, eller skriva antal minuter som
varje stycke ska få, men detta har jag inte testat ännu.

Presentation av enskilda gosskorister
Text + foto senast en vecka före publicering.
Vänligen bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se. Följande har bekräftat deltagande: Fredrikskyrkans
gosskör o herrkör, Uppsala domkyrkas gosskör, Göteborgs gosskör, Laudate, Linköpings gosskör.
Vecka
36
38
40
42
44
46
48
50

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
4
Stockholms gosskör, Karin Skogberg Ankarmo
6
Österåkers gosskör, Urban Westerlund
8
Danderyds församlings gosskör, Kerstin Evén
10
Falu Kristine gosskör, Thomas Andersson
12
Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Justin Hazelgrove
14
Gotlands gosskör, Britta Backlund Rödland
16
Storkyrkans Gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
18
Sofia församlings gosskör, Jönköping, Pär Hammarlund
20
Sofia Albertina Gosskör, Landskrona, Dag Videke
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Olaus Petri gosskör, Örebro
Lunds gosskör
Luleå domkyrkas gosskör, Monica Wasberg
Katarina kyrkas gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd

SKGF på Instagram
Följ oss på Instagram: 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.
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