Nyhetsbrev oktober 2019

Terminen har kommit igång och förhoppningsvis börjar korister och körledare känna sig varma i
kläderna.
Oktober månads gosskörskalendarium
13/10 11:00. Lunds domkyrka. Högmässa. Lunds domkyrkas gosskör.
19/10 10:00. Lunds domkyrka. Lördagsmusik. Domkyrkans samtliga körer.
19/10 16:00. St Botvids kyrka, Oxelösund. Konsert. Stockholms Gosskör.
20/10 11:00. Uppsala domkyrka. Högmässa.
20/10 16:00. Uppsala domkyrka. Evensong in English. Uppsala domkyrkas gosskör.
20/10 17:00. Hedvigs kyrka, Norrköping. Konsert. Stockholms Gosskör.
26/10 17:00. Västerås domkyrka. Högtidsgudstjänst Odd Fellow 125 år. Västerås domkyrkas gosskör &
herrkör.
27/10 16:00. Västerås domkyrka. Familjekonsert. Cantores Mariae - flickkör, Västerås domkyrkas goss- och
herrkör, Ensemle Mare Balticum.
https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/
Skicka information om när era körer sjunger i gudstjänster och konserter till
karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se

Kurs ”att leda gosskör - hur upprätthåller man verksamheten?”
Till våren 2020 planeras en fortsättningskurs på vår populära kurs ”Att starta och leda gosskör”.
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 den här månaden och anmälningstiden går ut 1 mars.
Nordisk gosskörledarkonferens
20-22 maj, i samband med gosskörsfestivalen 2020, anordnar SKGF en nordisk
gosskörledarkonferens.
Inbjudan och anmälningsblankett bifogas.
Studieresa 2021
För att du ska kunna planera i god tid bifogas redan nu inbjudan. Det blir en riktigt spännande
studieresa!
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 står jag själv för:

En övning för att utveckla stämsången
 Sjung durskalan uppifrån och ner, förslagsvis i Ess-dur och på stavelsen jå-jå-jå.
 Gör samma sak i trestämmig kanon med insats på varannan ton (eller börja med tvåstämmigt
om det förenklar).
 Instruera att man ska stanna på tonen efter att du har sagt STANNA. Stanna på tredje
insatsens första ton, så att ett durackord (Ass) uppstår.
 Be alla sjunga svagt, körandas och inte sluta sjunga förrän du slår av.
 Berätta att detta är ett durackord.
 Visa med gestik att en stämma i taget ska sjunga starkare, så att tonen i ackordet framträder.
 Visa med solmisation vilken ton i ackordet de sjunger.
 Be mellanstämman gå en halvton ner = moll.
 Övriga stämmor följer efter = nytt duracjkord.
 Översta stämman halvton upp = överstigande treklang.
 Övriga stämmor följer efter = dur igen.
 Ge en kort instruktion (medan ackordet klingar) och visa med tydlig gestik att alla ska kasta
tonhöjden högt upp i luften och landa igen på ackordet. Sjung med själv, så förstår de. Gör det
ett par gånger tills alla har förstått.
 Gör samma sak nedåt.
 Slå av.
Man kan göra samma övning på en heltonsskala. Det går lättare än vad du kanske tror, särskilt
efter ett par gånger.
Margareta Raab, dirigent för Uppsala domkyrkas gosskör.
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
40 Sofia församlings gosskör, Stockholm, Bolla Henriksson
42
Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten
44
Laudate - Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson
46
Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg
48
Uppsala domkyrkas gosskör, Margareta Raab
50
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
Katarina kyrkas gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10
Svenska kyrkans gosskörsförening
styrelsen@gosskor.se
www.gosskor.sehttps://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts

