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Ett år som går till historien
Två månader kvar av 2020. Ett år vi aldrig kommer att glömma. När världen skälvde och vi på riktigt
insåg hur små vi är i jämförelse med ett yttepyttelitet virus som kan skapa så mycket oreda, oro och
skada. Ska man se något positivt i situationen så är det att människor ändå mestadels har gått
samman och hjälper varandra med t.ex. affärs- och apoteksbesök och att vi har fått använda vår
fantasi och påhittighet för att glädja varandra och ffa dem i riskgrupper som behövt hålla sig hemma.
Aldrig har väl så många videoklipp med sånger, andakter, gudstjänster och konserter florerat som
under detta år. Vi väntar och hoppas på mer normala tider och att vi får träffas, umgås och sjunga som
vanligt igen snart!
Uppdatera gosskörskalendariet!
När vi nu försöker planera för våren vore det roligt om vi kunde uppdatera hemsidans kalendarium.
Skicka in det som ni planerar att genomföra till styrelsen@gosskor.se.
Använd följande mall:
• Veckodag och datum
• Rubrik
• Klockslag och plats
• Vilken gosskör
Skicka även in om ni gör webkonserter eller kortare webinslag, så publicerar vi dessa på SKGF:s
FB-sida.

Gosskörsfestival
Vi hoppas på och planerar för att Gosskörsfestivalen i Rättvik ska kunna genomföras. Tidpunkten är
13-16/5 2021 och inbjudan är på väg. 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 i bland 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 12-14/5 2021, 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

Studieresa 2021
Svenska kyrkans gosskörsförenings studieresa till Valencia och Barcelona april 2021 är glädjande nog
fulltecknad. 12 deltagarplatser finns, platserna delas ut i den ordning anmälan kommer, och
överskjutande anmälningar ställs på reservlista. 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

Gosskörernas dag 2021
Vi blickar framåt mot Gosskörernas dag 2021. Börja redan nu planera och fundera för den 9 maj 2021,
då vi fyller landet med gosskörssång! Meddela oss i styrelsen vad ni planerar så lägger vi in det i
eventet på Facebook och på hemsidans kalendarium.
Eventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/319466119138262/
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
Tävlingsinstinkt
Det är ingen hemlighet att killarnas tävlingsinstinkt kan vara ett starkt verktyg i körarbetet. Det fungerar
alldeles utmärkt att tävla mot varandra och mot klockan. Det fungerar också väldigt bra som
katalysator för självutvärdering. Att låta koristerna själv utvärdera kan vara fördelaktigt genom att
lämna över en del av bonuset för utveckling till kören själv. Tex: ”Är ni nöjda med hur ni hanterade
den frasen?” ”Hur tyckte ni A-vokalen lät i takt 32?” ”Kan vi förbättra rytmen i takt 15?” Frågan ”är ni
nöjda?” svaras oftast med ”nej,” och gruppens önskan för utveckling förtydligas och förstärks
frequent. I ett större perspektiv kan vi hjälpa ungdomarna att bli reflekterande (inte passiva) korister.
Justin Hazelgrove, dirigent för Fredrikskyrkans gosskör och herrkör, Karlskrona

FB-grupp för gosskörledare
Gå med i gruppen Vi som arbetar med gosskör. Där kan vi dela ups and downs, hjälpa varandra med
allehanda spörsmål och pepp. Det är en privat grupp, men kontakta styrelsen så lägger vi till dig.

Ny presentationsrunda
Det har blivit dags för en ny runda med presentationer och äntligen är det körledarens/körledarnas tur
att få bli presenterade. Presentation löper på enligt följande lista. Som ni ser är listan väldigt lång,
vilket är väldigt roligt tack vare att vi har blivit så många medlemskörer. Bekräfta snarast ert
deltagande samt sänd text + foto senast en vecka före publicering till styrelsen@gosskor.se.
v.48 Linköpings Gosskör
v.50 Adolf Fredriks gosskör
(2021)
v.2 Västerås domkyrkas gosskör och herrkör
v.4 Skara domkyrkas gosskör
v.6 Göteborgs domkyrkas gosskör
v.8 Olaus Petri gosskör, Örebro
v.10 Danderyds församlings gosskör
v.12 Gotlands gosskör
v.14 Nidarosdomens Guttekor
v.16 Kanalkyrkans gosskör, Sandviken
v.18 Lunds domkyrkas gosskör
v.20 Sofia församlings gosskör, Stockholm
v.22 Tidaholms Gosskör

v.34 Uppsala domkyrkas gosskör
v.36 Boys Voice - Varbergs gosskör
v.38 Hägerstens gosskör
v.40 Dörby-Hossmo gosskör
v.42 Falu Kristine gosskör
v.44 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm
v.46 Laudate - Lerums gosskör och herrkör
v.48 Stockholms Gosskör
v.50 Åmåls församlings gosskör
(2022)
v.2 Göteborgs gosskör
v.4 Österåkers gosskör
v.6 Sofia Albertina Gosskör
v.8 Sollentuna Gosskör
v.10 Kungsbacka Gosskör
v.12 Sofia församlings gosskör, Jönköping
v.14 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör
v.16 Storkyrkans Gosskör, Stockholm
v.18 Härnösands domkyrkas gosskör
v.20 Enskede gosskör
v.22 Dalby gosskör/Sångligan

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.

Med förhoppning om en, efter omständigheterna, fin november!

Vivi Boozon, sekreterare
styrelsen@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

