Nyhetsbrev februari 2020

Januari är till ända, vårterminen är igång. Killar i olika storlekar tampas med nya sånguppgifter i
varandras sällskap. Körledarna är möjligen slitna efter storhelger och en intensiv hösttermin.
Håll till godo med senaste nytt från gosskörssverige!
Gosskörskalendariet
https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/
Fyll på gosskörskalendariet! Dela med er av era evenemang till omvärlden. Vi tror att kalendariet
fyller en funktion för att sprida gosskörssången i landet. Skicka information om när era körer sjunger
i gudstjänster och konserter till karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se, glöm inte att
berätta vad ni gör på gosskörernas dag.

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_I9ZOBmgexT2hnUFHjsN
RvYqar_hGFMwHVILB0K5vKnWDUTf28HbHuYhv_GAsOmla0CkrIePvTebURzFi6QLbb7Ok01qfCvZoc6yHY1kx_FM43H
CalYA5rJOV87zkbfjGRF4Eatw2Rbu_BR1svNek63S7pz0Foq2Vbl5HkYknDLus6vKEjFMOFfZhsM2Dlf
a7cDJQB46l3ZbZGLB2saQHi-Fmsg--P7d9tDvIX1IiYHBk6lUWp9PV_n3vqxWS3WDhHEi&__tn__=-R

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-kursrotter-och-tillvaxt-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
Nu är det hög tid att anmäla sin kör till gosskörsfestivalen, anmälningstiden går ut 1 mars.
Festivalen äger rum i Rättvik under Kristi himmelsfärdshelgen 21-24 maj 2020.
Maila styrelsen@gosskor.se om ni har undringar.
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. Anmälningstiden har gått ut, kontakta
karin.skogberg.ankarmo@stockholmsgosskor.se för frågor.
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
Gemensam formanalys
Lär kören enkla formbegrepp: ABA-form, vers och refräng, coda, intro, stick, sekvens, tema.
När kören hunnit nosa på en ny sång är det roligt att tillsammans identifiera dess beståndsdelar
och också prata taktart, tonart, karaktär, tempo, nyanser, stil och tidsepok. I vilken kontext är
musiken och texten skriven? Vad kan vi utläsa av partituret och vilka beslut är uttolkarens? (Ta
inte alla parametrar vid samma tillfälle!) Att tillsammans titta i partituret öppnar killarnas öron
och analyshjärnor och bäddar för ett rikare musicerande.
Lovisa Kronstrand Alinder, dirigent för Linköpings Gosskör

Studieresa 2021
Res med Svenska kyrkans gosskörsförening till Valencia och Barcelona i april 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.

Vecka
6 Österåkers gosskör, Urban Westerlund
8 Danderyds församlings gosskör, Kerstin Evén
10 Falu Kristine gosskör, Sofia Pekkari
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

Lovisa Kronstrand Alinder, ledamot
lovisa.alinder@svenskakyrkan.se
Svenska kyrkans gosskörsförening
styrelsen@gosskor.se
ordförande margareta.raab@gosskor.se
www.gosskor.se
htps://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening/

