Nyhetsbrev januari 2020

Gott nytt år! Hoppas att du har fått åtminstone lite ledighet och är laddad för ett nytt körår. Här kommer lite
inspiration.

Gosskörskalendariet
Den som befinner i Linköping på trettondedag jul, 6 januari kan höra Linköpings
Gosskör i högmässan kl 11:00. St Hans kyrka,
https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/
Vi tror att kalendariet fyller en funktion för att sprida gosskörssången i landet och ber därför alla att 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.
Kursinnehåll och anmälan: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/keda-gosskor-kurs-rotter-ochtillvaxt-sa-fortsatter-arbetet-103317/

Gosskörernas dag 2020
Lyft fram sjungande gossar och män på gosskörernas dag 10 maj. Hjälp oss gärna att dela
https://www.facebook.com/events/1055203481339890/

Gosskörsfestival 2020
Nästa gosskörsfestival äger rum i Rättvik under Kristi himmelsfärdshelgen 21-24 maj 2020. Information,
anmälningsblankett och notbeställningsblankett har nyligen skickas ut, samt bifogas. Anmälningstiden går
ut 1 mars. Information och anmälan: https://skgf.sjungikyrkan.nu/festivaler/festival-2020/

Nordisk gosskörledarkonferens
20-22 maj, i samband med gosskörsfestivalen 2020, anordnar SKGF en nordisk gosskörledarkonferens.
Sista anmälningsdag är 15 januari.
Inbjudan och program:

https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/inbjudan_nordisk_gosskorledarkonferens_2020.pdf
Anmälan:
https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/anmalningsblankett_gosskorledarkonferens.pdf

Mitt gosskörstips
https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/
I den här serien delar vi med oss av våra tips. Enkla, vardagliga, våghalsiga, lyckade samt
mindre lyckade som varning. Serien bygger på att alla hjälps åt. Skicka ditt tips till
styrelsen@gosskor.se
Vad tycker ni om den här sången?
Även om man märker rätt väl om en sång går hem hos gosskören eller inte, så vill jag ibland få
en snabb uppfattning om vad killarna tycker. Att lämna ordet fritt finns det sällan tid till och det tar
fokus från repetitionsarbetet. Dessutom är det bara de pratglada ledarkilarna som kommer att
lämna sin åsikt.
Jag brukar säga: ”Sätt poäng på den här sången”. Då visar var och en med sina fingrar vilken
poäng de vill ge, 1-10. Noll finns inte, inte heller mer än tio. Jag är noggrann med att förklara att
jag vill veta deras åsikt, inte bedöma deras smak. Efter några gånger vågar alla ge en egen
bedömning utan att titta på andra. Det hela tar cirka 30 sekunder.
Ofta ber jag dem poängsätta samma sång igen några veckor senare. Det slår sällan fel att
musiken då får högre poäng, särskilt om det är komplicerad musik, naturligtvis förutsatt att den
håller hög kvalitet (om inte så brukar det bli tvärtom).
Margareta Raab, dirigent för Uppsala domkyrkas gosskör

Ebbe Munk går i pension
Efter 29 år som dirigent för Københavns Drengekor, och en fantastisk insats för Europas
gosskörer, går Ebbe Munk i pension vid nyåret. SKGF finns representerad vid hans
avskedsmottagning. Du som vill ta del av Ebbes gedigna kunskap och erfarenhet har möjlighet
att göra det vid det nordiska gosskörledarsymposiet som SKGF anordnar i Rättvik i maj.

Uppsala domkyrkas gosskör 100 år
Sveriges äldsta gosskör firar jubileum under hela 2020. Det första framträdandet var i
högmässan som leddes av körens grundare, ärkebiskop Nathan Söderblom 21 november 1920.
Ta del av hela jubileumskalendariet: https://www.svenskakyrkan.se/uppsala/udg100
Välkomna att delta.
Gamla medlemmar i UDG efterlyses:
https://www.facebook.com/UDG100/posts/2835767966457311?__xts__[0]=68.ARBQ1l4Qe9ERh
cxjBd13l09WVMoRbNiJ4SGZNVTaFjcCO5eCuBPhImF7xeeyawr0b9vLQA4D6n6COqzqiF_fHK_I9ZOBmgexT2hnU
FHjsNRvYqar_hGFMwHVILB0K5vKnWDUTf28HbHuYhv_GAsOmla0CkrIePvTebURzFi6QLbb7Ok01qfCvZoc6yHY1kx_FM
43HCalYA5rJOV87zkbfjGRF4Eatw2Rbu_BR1svNek63S7pz0Foq2Vbl5HkYknDLus6vKEjFMOFf
ZhsM2Dlfa7cDJQB46l3ZbZGLB2saQHi-Fmsg-P7d9tDvIX1IiYHBk6lUWp9PV_n3vqxWS3WDhHEi&__tn__=-R

Studieresa 2021
https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/inbjudan_skgf_studieresa_2021.pdf

Presentation av enskilda gosskorister
Text + foto senast en vecka före publicering. Vänligen bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se.
Följande har bekräftat deltagande: Fredrikskyrkans gosskör och herrkör, Linköpings gosskör,
Stockholms gosskör.
Vecka
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
htps://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening/

