Nyhetsbrev november 2019

Vi har kommit en bra bit in på höstterminen och de första små tonerna på årets julrepertoar ligger
inte alltför långt borta. Men först kommer november månad med många spännande konserter.
Oktober månads gosskörskalendarium
9/11 kl.16:00. Katarina kyrka (Stockholm). Faurés Requiem. Gosskörer från Stockholm.
10/11 kl.11:00. Stockholms slottskyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas herrkör.
10/11 kl.11:00. Uppsala domkyrkas gosskörs manskör och flickornas damkör. Högmässa. Uppsala
domkyrka.
10/11 kl.15:00. Sankt Lars kyrka (Linköping). Faurés Requiem. Linköpings gosskör och Karlkronas
goss- och herrkör.
10/11 kl.16:00. Uppsala domkyrka. Evensong. Uppsala domkyrkas gosskörs manskör och flickornas
damkör.
17/11 kl.11:00. Västerås domkyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas herrkör.
17/11 kl.11:00. Österåkers gosskör. Högmässa. Åkersberga kyrka.
17/11 kl.11:00. Lunds domkyrkas gosskör. Högmässa. Lunds domkyrka.
19/11 kl.19:00. Allhelgonakyrkan (Lund). Oratoriekonsert. Lunds domkyrkas gosskör tillsammans
med S:t Laurentii kammarkör, solister och barockorkester.
23/11 kl.11-16. Sankt Matteus kyrka (Stockholm). Julmarknad med sång. Stockholms gosskör.
24/11 kl.16:00. Uppsala domkyrka. Aftonsång på svenska. Diskantröster ur Uppsala domkyrkas
gosskör.
30/11 kl.13-17. Gränbystadens köpcentrum (Uppsala). Köp en julsång. Uppsala domkyrkas gosskör.
https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/
Skicka information om när era körer sjunger i gudstjänster och konserter till
karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se
LEDA GOSSKÖR-KURS Rötter och tillväxt – så fortsätter arbetet
4 mars 2020 i Linköping 10.30-19.00
Kursledare: Lovisa Kronstrand Alinder
Innehåll: Förutom det specifika i arbetet med sjungande killar, målbrott och gossröst kommer dagen
att handla om upplägg för utveckling, bildning och tillväxt. Vilka omständigheter behövs för att få
verksamheten att rulla? Hur ska vi lägga upp nästa övning, nästa läsår eller kommande
femårsperiod?

Dagen innehåller auskultation vid repetitioner med Linköpings Gosskörs aspiranter och diskanter.
Förhoppningsvis (vem vet hur tingens ordning är i mars?) får vi även möta en äkta målbrottare.
Intresseanmälan går att göra redan nu genom att maila lovisa.alinder@svenskakyrkan.se
I nästa nyhetsbrev finns Sensus-länk till arrangemanget
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. Anmälningstiden är förlängd till den 15 januari.
Inbjudan och anmälningsblankett bifogas.
Studieresa 2021
Se uppdaterad bilaga. 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.
Låt killarna demonstrera dynamiken i ett stycke genom att stå upp vid forte, sitta vid
piano, resa eller sätta sig vid crescendo och diminuendo. Det gör det dynamiska
skedet högst påtagligt och lätt att memorera
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, Linköpings gosskör, Stockholms gosskör.

Vecka
46 Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg
48 Uppsala domkyrkas gosskör, Margareta Raab
50 Enskede gosskör, David Åberg
2020
2 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
22 Olaus Petri gosskör, Örebro
24 Lunds gosskör
34 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.se
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts

