Svenska kyrkans gosskörsförening
Nyhetsbrev januari 2021

Gott nytt 2021, från Blekinge!
Till er alla, medlemmar i Svenska kyrkans gosskörsförening, kommer här årets första nyhetsbrev och
en hälsning från sydliga nejder. Hoppas att jul- och nyårshelgerna varit fina och att det infann sig lite
jul- och feststämning!
De flesta av oss befinner oss i en situation som består av mestadels frågetecken: När kommer körerna
att kunna starta? I vilken omfattning och på vilket sätt? Vi oroar oss för både rekrytering av nya
sångare och över att förlora gamla.
Vi vet ju att det är svårt att både rekrytera och behålla killar i körerna, ens under normala
omständigheter.
Men som en klok körkollega nyktert konstaterade: Att korister hoppar av, svajar i sin korist-identitet, att
det är svårt att både rekrytera och behålla sångare, att körsångare måste återstarta i samband med
målbrottet trots att de sjungit hela tiden – det är ju gosskörledarnas vardag. Så är det någon grupp
som är rustad att bounce back efter en pandemi så är det gosskörledarna!
Det kändes skönt att höra och jag kände igen mig! Som när en kollega fick över 40 svar på sin annons
om flickkör och jag fick 2 på min annons om gosskör – ja, även normala tider är ”pandemi-övning” för
gosskörledare.
Inför året 2021 har ju SKGF spännande planer – gosskörfestival, gosskörledarkonferens, studieresa –
men givetvis är dessa saker lika svåra att planera som allt annat. Styrelsen möts digitalt den 22:a
januari och vi hoppas att därefter kunna komma med information dessa. Men nedan står den info som
gäller just för tillfället. Vi hoppas på er förståelse!
Hälsningar till er och era körer!
Ge inte upp och låt inte vintermörker och slask ta över: Messa körsångarna och håll kontakt på just
era sätt! Förkovra er! Läs utvecklande böcker – fråga betrodda kollegor om tips! Gör en djupdykning i
ett ämne som fascinerar och ”bli inte sittande” vid tv eller sociala medier! Ha inspirerande kör-samtal
med kollegor! Våga tänka i nya banor och kanske planera för ”det där” som man tidigare trodde var
omöjligt! Våga kontakta den där körledaren som du är nyfiken på hur hen arbetar, och fråga om du
kan få ”intervjua” lite! Öva kanske de gamla piano- eller orgelstyckena som du tänkte ”aldrig” skulle
spelas igen!
På landet utanför Jämshög i Blekinge, Trettondagen 2021
Joakim Olsson Kruse, vice ordförande

Uppdatera gosskörskalendariet!
När vi nu drömmer om att i någon form starta våren är det bra att kunna uppdatera hemsidans
kalendarium – även om det mesta står skrivet i stjärnorna.
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.
Tips på fortbildning: ”Pojkarna i kören” med Margareta Raab
27 januari kl 13.30-15.00
Varför gosskör? Varför inte gosskör? Hur får vi pojkarna att vilja sjunga? Hur får vi dem att vilja
fortsätta? Om likheter och skillnader mellan pojkar och flickor i kör.
Sensus Uppsala erbjuder en webbaserad ledarutveckling den 27 januari. Det finns några platser kvar.
Passa på att gå en inspirerande fortbildning, fyll på, eller tipsa en kollega att deltaga. Anmälan via
länken.

Webbsamtal: Pojkarna i kören – Ledarutveckling | Sensus.se
Gosskörsfestival 13-16 maj 2021
Vi hoppas på och planerar för att Gosskörsfestivalen i Rättvik ska kunna genomföras, inbjudan är på
gång. 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 12-14 maj 2021
Den framflyttade nordiska gosskörledarkonferensen sker i anslutning till gosskörsfestivalen, med
anledning av att än mer sätta fingret på det som särskiljer gosskörledande, sjungande killar och
gosskörsstrukturer från andra former av körsång. 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
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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/

Gosskörstipset!
En serie med värdefulla tips, som vi delar med varandra! Enkla och vardagliga, våghalsiga och galna,
lyckade och mindre lyckade. Och givetvis kan vi dela med oss av våra misstag, så att inte andra
behöver göra dem!
I serie hjälps vi alla åt! Skicka ett tips eller två till: styrelse@gosskor.se
https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/
Två tips på uppsjungningsövningar!
Med yngre killar som tycker höjd är konstigt så brukar jag också byta ut de klassiska orden i
uppsjungningarna mot sånt som killarna tycker är coolt, Star wars/iPad/Minecraft istället för Broccoli
eller Valpar eller vad man nu brukar sjunga. Det känns löjligt könsnormativt men funkar.
I början av terminen när många är nya brukar jag stoppa in barnens namn i uppsjungningsövningarna.
Namnsånger kan bli lite tröttsamt tycker jag. Om man har en rytmiserad uppsjungning (typ sirap och
spenat) blir det lite hjärngympa också för barnen att hitta namn med rätt antal stavelser som betonas
på rätt ställe.
Bolla Henriksson, dirigent för Sofia gosskör
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 – Körledarna!
Det har blivit dags för en ny runda med presentationer och äntligen är det körledarens/körledarnas
tur att 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.
(2021)
v.2 Olaus Petri gosskör, Örebro
v.4 Nidarosdomens Guttekor, Trondheim
v.6 Göteborgs domkyrkas gosskör
v.8 Linköpings gosskör
v.10 Danderyds församlings gosskör
v.12 Gotlands gosskör
v.14 April special
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, Landskrona
v.8 Sollentuna Gosskör
v.10 Kungsbacka Gosskör
v.12 Sofia församlings gosskör, Jönköping
v.14 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Karlskrona
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 återupplivande januari!

Joakim Olsson Kruse, vice ordförande
styrelsen@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

