
SVENSKA KYRKANS GOSSKÖRSFÖRENING INBJUDER TILL 

GOSSKÖRSFESTIVAL 
RÄTTVIK 23-26 MAJ 2019 

Festivalen startar på Stiftsgården torsdag 23 maj kl. 16.00.  

Avslutning och hemresa från Stora Tuna kyrka, Borlänge, söndag 26 maj ca kl. 16.30.  

Inkvartering på Stiftsgården eller på campingen i dess närhet.  

(Middag serveras på Stiftsgården på torsdagen) 
 

ÅRETS LEDARE: 

CHRISTOPHER ONG ARCEO, HUVUDLEDARE.  

Christopher är baryton och kördirigent från Filippinerna.  

Han har studerat i San Francisco och turnerat över världen 

som barytonsolist och dirigent. Han har grundat och leder 

ALERON, en internationellt prisbelönt manskör som vi också 

får äran att lyssna till under festivalen. 

JOAKIM OLSSON KRUSE, ASPIRANTKÖRLEDARE. 

Joakim är organist och körledare i Västerås domkyrka, där han är 

ansvarig för återetableringen av gosskören samt leder Mariakören. 

Tidigare har han grundat gosskörerna i Kristianstad och Karlskrona. 

Han är vice ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening och en 

flitig föreläsare om gosskörsbygge.  

REPERTOAR SATB (Rekommenderas från årskurs 4):  
A. Vivaldi:   Gloria  (Carus)  
 
 

REPERTOAR ASPIRANTER: 
J. Olsson Kruse:  Introitus “Hylla Herren”  
J. Olsson Kruse:  Missa brevis   
    (Kyrie, Sanctus, Agnus) 
A. Cederberg-Orreteg:  Du som vill att jag ska finnas 
G. Riedel:   Tack (Unisont, m möjlig diskant)  
 

FÖR ER SOM DELTAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN 

Eftersom flera sånger är återkommande repertoar varje år på festivalen är det 

för de körer som deltagit tidigare inte riktigt så krävande som det ser ut på 

repertoarlistan. Men för er som kommer första gången kan listan av  

repertoar verka avskräckande och alltför krävande för en nystartad gosskör, 

eller killarna i en blandad barnkör, som ska göra detta på egen hand.  

Vi vill förstås att alla förbereder sig så gott det går innan festivalen, men låt 

inte kraven på förberedelser göra resan omöjlig. Killarna från de mindre  

körerna får det så mycket lättare när de befinner sig tillsammans med många 

andra i en stor kör. Bara den upplevelsen är väl värd allt arbete man lägger 

ner inför festivalen.  

Vi uppmuntrar därför alla små körer att också delta på festivalen även om 

förberedelsearbetet kan kännas övermäktigt första året man deltar.  

Kom ändå! 



 

REPERTOAR MANSKÖR CTB (gossaltar är välkomna att vara med)  

T. Tallis:    Hear the voice and prayer (Oxford) 

F. Poulenc:    Laudes de Saint Antoine de Padoue (Salabert) 

    (I Jesu, II Proles, III Laus Regi  samt IV Si Quaeris) 

GEMENSAM REPERTOAR: 

G F Händel:    Hallelujakören  

W Åhlén:    Sommarpsalm, vers 2-3 

C C Scholefield:   Den dag du gav oss, SATB, Ab 

H Schütz:    Allas ögon (Ps. 827 ur Psalmer i 90-talet, SATB) 

J O Wallin:    Din klara sol går åter opp  

Länk till delar av repertoaren för egen utskrift kommer att finnas på vår 

hemsida gosskor.se under Gosskörsfestival 2019. 

 

NOTRABATT 

ECHO musik erbjuder medlemskörer i SKGF 20% rabatt på inköp av de 

noter som används under gosskörsfestivalen. Rabatten gäller vid köp av 

minst 10 exemplar. Ange vilken kör det gäller samt koden GKF 19. 

www.echomusik.com, 0480-235 60, order@echomusik.com  

  
FRAMTRÄDANDEN MM 
Konsert med Aleron, Filippinerna torsdag kl. 19.30. 
Konsert med Österåkers barockorkester fredag kl. 19.30. 
Musikgudstjänst med aspiranter och manskör lördag kl. 18.00.  
Grabbarnas afton på lördagskvällen med allehanda framträdanden i 
grupp eller enskilt.  
Avslutningskonsert söndag den 26 maj kl. 15.00 i Stora Tuna Kyrka, 
Borlänge, alla körer.  

ÅRETS GOSSOPRAN 
Tävla och vinn utmärkelsen Årets gossopran i Sverige 2019! 
Tävlingsstycken ur Vivaldis Gloria: ”Domine deus”, första versen ur W. Åhléns  

”Sommarpsalm” samt, för den som vill, en egen vald sång. Varje kör kan på plats  

den 23 maj anmäla en eller två pojkar att vara med och tävla. Juryn består av  

festivalens ledare. Vinnaren får sjunga styckena i avslutningskonserten i Stora Tuna  

kyrka, Borlänge, den 26 maj samt ett pris. 

 

AVGIFTER—se anmälningstalongen. 

RESEBIDRAG 

Till körer med lång resväg kan bidrag för resan ges.  

Maila styrelsen@gosskor.se för att söka. 

ANMÄLAN 

Anmälan senast 1 mars 2019. Se vidare upplysningar på anmälningstalongen.  

Detaljerad information kommer med bekräftelsen. Bekräftelse skickas i april. 

 
 

ÖVNINGSDAG 
Inför festivalen anordnar vi, traditionsenligt, en övningsdag i Stockholm  
lördagen den 30 mars 2019 kl. 10-17. Vi kommer att öva på repertoaren som  
ska sjungas i Rättvik. Dagen vänder sig till alla, även aspiranter.      

http://www.echomusik.com

