Nyhetsbrev mars 2020

Sportlovet är över. Här kommer lite inspiration för vårterminens andra halvlek.
Mars månads gosskörskalendarium
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.
7/3 15:00. Hjorthagskyrkan, Stockholm. Konsert. Stockholms gosskörs veterankör.
7/3 18:00. Storkyrkan, Stockholm. Konsert. Thomanerchor, Leipzig.
8/3 11:00. Lunds domkyrka. Högmässa. Lunds domkyrkas gosskör.
8/3 18:00. Uppsala domkyrka. Konsert. Thomanerchor, Leipzig.
9/3 19:00. Vadstena klosterkyrka. Konsert. Thomanerchor, Leipzig.
10/3 18:30. Lunds domkyrka. Konsert. Thomanerchor, Leipzig.
15/3 11:00. Uppsala domkyrka. Högmässa. Manskör ur Uppsala domkyrkas gosskör.
21/3 15:00. Uppsala domkyrka. Jubileumskonsert Uppsala domkyrkas gosskör 100 år. Uppsala domkyrkas
gosskör med tidigare korister, Uppsala domkyrkas flickkör och Simplyfive.
21/3 15:00. Historiska muséet, Stockholm. Konsert. Stockholms Gosskörs målbrottskör, manskör och
veterankör.
28/3 15:30. Domkyrkoforum, Lund. Kafékonsert. Cantores Cathedrales.

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/

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
Pojkarna sitter i sin köruppställning. Ledaren håller pulsen, till exempel med en penna. På varje pulsslag
går en klapp från pojke till pojke, från vänster till höger. När man fått klappen att fungera börjar man med
ett “Hej!” från andra hållet. Någonstans på mitten mötas de två, så att en pojke klappar och säger hej
samtidigt. Vill man spetsa till det fyller man på med både klapp från ena hållet och hej från andra, så att vi
har två klappar och två hej ute i kören. Kräver koncentration och fokus.
Vivi Boozon, ledare för Linköpings gosskörs aspirantkör.

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 deltagande till
styrelsen@gosskor.se. Endast Fredrikskyrkans gosskör och herrkör har bekräftat.
Vecka
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

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/

