Svenska kyrkans gosskörsförening
Nyhetsbrev juni 2021

Terminen är på upphällningen för vissa och för andra har den redan slutat. En del körer har haft paus
hela terminen. Ett konstigt år, planer har fått omvandlas, läggas på is eller helt enkelt strykas. Vi
hoppas på bättre tider och mer livesång och fler helkörsrep i höst och att terminsstarten, efter ett skönt
sommarlov, ska gå så smidigt som möjligt.
Digitalt 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.
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 2021
Vilken fantastisk uppslutning vi fick på Gosskörernas dag. En riktig festdag! Stort tack för alla bidrag
som skickades in. Hela dagen kunde man följa med i en strid ström av musik och pojkar som sjöng av
hjärtat. Det gör vi om nästa år! Fast egentligen hoppas vi förstås på att kunna framföra musiken live
runtom på konserter och gudstjänster. Men den digitala upplagan nådde å andra sidan många som
kanske inte hört oss alls annars.

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.

Höstens gosskörsledarfrukostar
Det blev en lyckad förmiddag i april när ett gäng gosskörsledare åt frukost tillsammans via Zoom.
Höstens datum är 3/9 och 8/11. Tidpunkten är 09.30-senast 11.00. Ingen anmälan krävs.
I ett avspänt forum får du samtala med andra (goss)körledare och funktionärer vid gosskörer. Vi
utbyter tankar och idéer, funderingar och farhågor, inspireras och puffar varandra.
Fixa en kopp kaffe/te och en macka och tillbringa förmiddagsfikat med dina gosskörskompisar.

FB-grupp för gosskörsledare
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
https://skgf.sjungikyrkan.nu/foreningen/gosskorstips/
Textinlärning: ledaren läser högt och på rytm början på en mening och sångarna svarar med
fortsättningen. Prova att rappa texten! Det kan vara en kul grej om man hittar lämplig bakgrund och
har tid - och det blir väldigt skojigt att rappa på latin!
Assia Miteva och Gergana Andersson, körledare för Tidaholms gosskör

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

Glad sommar önskar styrelsen!
Vivi Boozon, sekreterare
vivi.boozon@gosskor.se
Svenska kyrkans gosskörsförening www.gosskor.se
www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorsforening/

