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Ny termin, nya förhållningssätt
I höst står vi inför nya utmaningar. Pandemi och luftburen smitta förändrar körernas vardag, nu i ett
andra steg när Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring körsång visar väg. Kontinuitet och återväxt är
lika viktig som annars. Att odla social samvaro och sångaridentitet likaså. Hur gör vi?
Låt oss hjälpas åt att hitta både knep och inspiration i en ny situation.

Anmäl er till studieresa 2021
Från och med idag (1 september) går det att anmäla sig till Svenska kyrkans gosskörsförenings
studieresa till Valencia och Barcelona april 2021. 12 deltagarplatser finns, platserna delas ut i den
ordning anmälan kommer. Från 1 januari är anmälan bindande, förutsatt att coronasituationen är
stabil. Läs om resan till Valencia och Barcelona här:
https://skgf.sjungikyrkan.nu/content/files/inbjudan_skgf_studieresa_2021.pdf

Styrelsekonferens
Varma hälsningar från gosskörsföreningens styrelsekonferens! I år har vi mötts hos vår kaplan Fredrik
i Bergsjö prästgård i Hälsingland under några vackra augustidagar. Under konferensen lägger vi
grunden för årets arbete och letar strategier för att gynna och möjliggöra pojkars sång. En pandemi
och en redan färdigplanerad gosskörsfestival 2021 gjorde arbetet annorlunda i år.

Övre raden från vänster:
Margareta Raab - ordförande, Vivi Boozon – sekreterare, Fredrik Unger - kaplan
Nedre raden från vänster:
Lovisa Kronstrand Alinder – ledamot, David Pettersson (via Zoom) - festivalgeneral och
ekonomiansvarig, Joakim Olsson Kruse - vice ordförande, Dag Videke - ledamot
Till styrelsen är också Maria Karlinius knuten för hantering av kassaärenden.

Uppdatera gosskörskalendariet!
På hemsidan finns kvarlevor från en tid av oproblematiskt planerande av konserter och annan
körmedverkan. Se om du har några kvarglömda evenemang som ska tas bort.

https://skgf.sjungikyrkan.nu/kalendarium/
Skicka in det som ni planerar att genomföra (eller plocka bort) till styrelsen@gosskor.se.
Använd följande mall:
• Veckodag och datum
• Rubrik
• Klockslag och plats
• Vilken gosskör
Skicka även in webkonserter eller kortare webinslag, så publicerar vi dessa på SKGF:s FB-sida.

Presentation av gosskorister
Presentation av enskilda gosskorister löper på enligt följande lista. Bekräfta snarast ert deltagande
samt sänd text + foto senast en vecka före publicering till styrelsen@gosskor.se.
vecka
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

Gosskörsfestival
13-16/5 2021 hoppas vi innerligt kunna sammanstråla i Rättvik igen för gosskörsfestival. Inbjudan
kommer under hösten (när coronasituationen klarnar). Festivalens program blir identiskt med det som
skulle ha genomförts i maj 2020. Huvudledare blir Stephen Grahl från Christ Church Cathedral i
Oxford som kommer att leda oss ibland annat Brittens Rejoice in the Lamb. Aspiranterna kommer att
sjunga aftonsång på svenska under ledning av Margareta Raab.

Nordisk gosskörledarkonferens
Den framflyttade nordiska gosskörledarkonferensen är planerad till 12-13/5, i anslutning till
gosskörsfestivalen. En av de tilltänkta föreläsarna är Martin Ashley, tidigare professor vid Edge Hill
University i England. Om ni ännu inte tittat på hans föreläsning om den manliga tonårsrösten, gör det
här: 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!

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
Textpresentation
Om jag har en sång med många verser och vill presentera texten så brukar jag låta korister få läsa
varsin vers. Det slår alltid väl ut. Det blir tyst, koncentrerat och… ja, fint på något sätt. Min röst hör de
ju hela tiden. De lyssnar på ett helt annat sätt när någon i gruppen läser. Det är helt okej om det går
trögt och någon stakar sig. Det blir ändå bättre än om jag skulle stå där framme och mala.
Ellinor Wiman, körledare för Åmåls församlings 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.

Vi önskar er en god terminsstart! Tveka inte att kontakta styrelsen eller gosskörledarkollegor för att
dryfta och dela problem eller visioner. Vi vill kanalisera den kreativitet och kompetens som finns i
gosskörssverige.

Lovisa Kronstrand Alinder, ledamot
lovisa.alinder@gosskor.se
0709-524121
styrelsen@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

