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Sommarlovet närmar sig. Vi har ett mycket ovanligt läsår bakom oss.  

Värt att notera:  

• aspiranter kan bli lugnare av att sitta med två meters mellanrum 

• tillvaron är fantastisk när vi får vara nära varandra och sjunga tillsammans  

För egen del längtar jag allra mest efter är att sammanföra de olika åldersgrupperna i kören igen.  

 
Ett annorlunda årsmöte 2021 
Välkommen till årsmöte tisdag den 15:e juni kl 10.30.  
I direkt anslutning till årsmötet träffar vi Steven Grahl, vår huvudledare på nästa gosskörsfestival. 
Steven kommer att presentera sig själv och repertoaren vi ska göra tillsammans. 
Motioner som ska behandlas av årsmötet skickas till styrelsen senast 15:e maj. Kallelse och 
möteshandlingar finns i samma mail som detta nyhetsbrev. Årsmötet hålls via Zoom: 
https://zoom.us/j/95170293791?pwd=VENyTGdUNGNhaFRWRGlS QnBlUWY5dz09  
Om passcode efterfrågas: 228870 
 
 
Gosskörernas dag 9:e maj 2021 
Strax dags för Gosskörernas dag! Filma din kör och skicka materialet till vivi.boozon@gosskor.se 
senast tisdag 4 maj. Allt från en eller ett par sånger till en hälsning från någon körsångare är 
välkommet. På självaste Gosskörernas dag levererar vi en rejäl dos gosskör på ”Svenska kyrkans 
gosskörsförening” på facebook.  
FB-evenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/319466119138262/  
 
 
Stå kvar som medlem 
Vi påminner om att det är viktigt att betala medlemsavgiften för att stå kvar som medlem. Man får 
gärna vara med som enskild medlem även om man redan är medlem genom ett körmedlemskap. 
FB-grupp för gosskörledare 
Den tidigare gruppen Vi som arbetar med gosskör har nu fått ett nytt namn Gosskörsledare. 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. 
 

Uppdatera gosskörskalendariet! 

Skicka in det som ni planerar att genomföra till styrelsen@gosskor.se.  

Använd följande mall: 

 

• Veckodag och datum 

• Rubrik 

• Klockslag och plats 

• Vilken gosskör 

 
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  
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Mitt tips på inledning av repetition: 
 
I Adolf Fredriks Gosskör kommer killarna ofta direkt efter sin sista lektion till 15.30 för att kasta i sig en 
macka, hinna prata med kompisarna, hämta pärmen och sitta på sin stol 15.45 när repetitionen börjar. 
Då gäller det att hitta ett snabbt fokus så att inte tröttheten slår in på en gång. Jag inleder ofta 
repetitionerna med en stunds rytmikövningar i mönster om en 4/4-takt (ibland gör jag två takter så att 
det blir ett långt mönster att härma). Jag inleder med tex 1/8-delar, blandar med 1/16-delar, synkoper 
och trioler - allt blandat med klapp/stamp/slå på bröstet/klappa på kinden/huvudet (inte för hårt så det 
gör ont!), slå på knäna.   
Jag gör ett mönster först och killarna härmar. 
 
Tex: 
 
1 2 3 4 
Stamp/ klapp/ bröst/ knä 
 
1 2 3 4 
Stamp stamp/ klapp klapp/ bröst bröst/ knä knä 
 
Efter hand byter jag ut tex klapp mot rop och/eller explosiva konsonanter. Allt blir mer och mer 
avancerat och tempot ökas. De är jätteduktiga på att följa och härma och det händer att jag faller på 
”eget grepp” och misslyckas för att det går så fort - till stort jubel hos killarna. Även dirigenten kan få 
hjärnsläpp en sen onsdag/torsdageftermiddag :) När killarna är ”varma i kläderna” så gör jag ibland 
även mitt rytmmönster först (en takt) och samtidigt som de börjar härma så gör jag redan nästa. Alltså 
måste man träna sin simultanförmåga också. Och dirigenten måste tänka ut nästa mönster fort.  
Det är en mycket bra övning som tränar lyssning, rytm, fokus och som får igång cirkulationen i 
kroppen genom klappar på kroppen. Inte minst stödet genom olika konsonanter inbakade.  
 
Tony Margeta, dirigent Adolf Fredriks Gosskör, Stockholm 
 
Tidigare gosskörstipshittar du här: https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/ 
 

Körledarnas presentationsrunda!  
Presentation löper på enligt följande lista. Vi saknar bekräftelse från alla utom Lund, Uppsala, Dörby-
Hossmo och Falun. Bekräfta snarast ert deltagande samt sänd text + foto senast en vecka före 
publicering till styrelsen@gosskor.se. 
 

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 Oktober special 
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 
 

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 
 

 

Varma hälsningar från styrelsen! 
 
 

Lovisa Kronstrand Alinder, ledamot 
lovisa.alinder@gosskor.se  

Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se  

www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/  
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