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Vårens sista nyhetsbrev
Den här våren blev ingenting som vi hade tänkt oss. Många av oss har drabbats av stora besvikelser
och säkert kämpar flera med motivationen. Nu ser vi fram emot en lugn sommar hemmavid och
hoppas att lusten och inspirationen möter oss i höst, även om det förstås dröjer innan tillvaron är som
vanligt igen.

Gosskörsfestival
För första gången sedan 1994 blev vi tvungna att ställa in gosskörsfestivalen, till stor sorg före både
korister och ledare. Årets festivalinnehåll kvarstår till 2021, då vi välkomnar Stephen Grahl och Christ
Church Cathedral Choir från Oxford. Aspiranterna kommer att sjunga aftonsång på svenska under
ledning av Margareta Raab.

Nordisk goskörledarkonferens
Den nordiska gosskörledarkonferensen som planerades att hållas för första gången i
anslutning till festivalen fick också ställas in. Den planeras också till samma tid nästa
år. Glädjande nog kan vi via länk ta del av ett av seminarierna som skulle ha hållits.
Martin Ashley är musiklärare och tidigare professor vid Edge Hill University, England.
Han har ett speciellt intresse för den maskulina tonårsrösten och bedrivit forskning
kring ämnet. På den nordiska gosskörledarkonferensen skulle han ha hållit ett
seminarium, men nu får vi istället möjlighet att ta del av det på nätet istället.
Förhoppningsvis kan han komma när konferensen äger rum nästa år. Då har hans
forskning säkert kommit längre!
What's Happening to my Voice? | Bks Media

Gosskörernas dag 2021
Nästa år ta vi revansch om manifesterar pojkars sång så mycket vi någonsin kan. Börja planera för 9
maj 2021, då vi fyller landet med gosskörssång!

Juni månads gosskörskalendarium
Samtliga evenemang i juni månads gosskörskalendarium är tråkigt nog inställda. Ni som gör
webkonserter eller kortare webinslag, skicka gärna till styrelsen@gosskor.se, så publicerar vi på
SKGF:s FB-sida.
Gissningsvis vet ingen riktigt hur höstens schema ser ut. Den planering som var gjord går kanske inte
att genomföra. Men om och när ni vet, skicka material till styrelsen@gosskor.se. Använd följande mall:
• Veckodag och datum
• Rubrik
• Klockslag och plats
• Vilken gosskör

Presentation av gosskorister
Vi är igång med presentation av enskilda gosskorister och kommer att gå vidare med en presentation
av våra nyaste medlemskörer. Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto senast en vecka
före publicering till styrelsen@gosskor.se.
vecka
24 Lunds domkyrkas gosskör, Robert Bennesh
26 Nidarosdomens guttekor, Trondheim, Bjørn Moe
34 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm, Gregory Lloyd
36 Åmåls församlings gosskör, Ellinor Wiman & Daniel Johansson
38 Sofia Albertina Gosskör, Landskrona, Dag Videke (körpresentation)
40 Tidaholms Gosskör, Assia Miteva
42 Hägerstens gosskör, Pelle Olofson
44 Dörby-Hossmo gosskör, Kalmar, Pär Hammarlund

Studieresa 2021
Glöm inte att kolla din möjlighet att resa med Svenska kyrkans gosskörsförening till Valencia och
Barcelona i april 2021: https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/inbjudan_skgf_studieresa_2021.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
På ledarens tecken sjunger sångare endast i sitt huvud (utan att det låter). Det kan vara mitt i stycket,
och på ledarens tecken kommer de tillbaka i sången - på rätt plats, med rätt text och ton förstås!
Assia Miteva och Gergana Andersson, körledare för Tidaholms gosskör

FB-grupp för gosskörledare
Gå med i gruppen Vi som arbetar med gosskör. Det är en privat grupp, men kontakta styrelsen så
lägger vi till dig.
En riktigt skön sommar önskar vi i styrelsen er! Nyhetsbrevet tar nu sommarlov och återkommer i
september.

Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10
styrelsen@gosskor.se
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