Nyhetsbrev november 2018

Kurs i ”Starta gosskör”
Svenska kyrkans gosskörsförening arrangerar en kurs för dig som vill öka kunskaperna kring att arbeta
med pojkar i kör. Kursen vänder sig till alla intresserade: du som leder kör med fler eller förre killar, eller
leder gosskör och vill fylla på, eller går i tankar att starta gosskör.
Kursen tar upp praktiska saker kring start, rekrytering, team-bygge, bemötande, skillnader pojkar/flickor,
långsiktighet etc. Möjlighet till att sända egna frågor i förväg finns. En del av tiden kommer ägnas åt att
arbeta med yngre tonårskillar, målbrott och ung manskör. Fokus blir på yngre tonår och ungdomar.
Kursen ges i samarbete mellan SKGF, Västerås domkyrkoförsamling, Västerås stift och Sensus.
16 mars 2019 kl 10-18 i Kyrkbacksgården, Västerås domkyrkas församlingshem.
Kursavgift: 700 kr (inkluseive lunch, fika, parkering och visst material).
Kursledare: Joakim Olsson Kruse. Västerås domkyrkas gosskör & herrkör medverkar som
demonstartionskör.
Anmälan till: Joakim.olssonkruse@svenskakyrkan.se
Gosskörernas dag 12 maj
Vi är också överväldigade över det stora gensvaret för gosskörernas dag.
2019 satsar vi på ännu fler deltagare. Planera in gosskören i gudstjänst
och/eller konsert 12 maj!
Hjälp oss att sprida FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/208259526626001/
Gosskörsfestivalen
Gosskörsfestivalen äger rum 23-26 maj 2019. Gästdirigent är Christopher Ong Arceo från Manilla i
Filippinerna, som har med sig sin unga manskör Aleron. http://aleronchoir.com/
Joakim Olsson Kruse från Västerås domkyrka leder aspiranterna.
Efter festivalen fortsätter Aleron på turné genom Sverige, Danmark och Tyskland.
November månads gosskörskalendarium
Fredag 2/11 kl 19:00 i Svenska kyrkan, London: Konsert. Uppsala domkyrkas gosskör.
Söndag 11/11 kl 11:00 i Västerås domkyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas herrkör.
Söndag 18 november 10:00 i Berga kyrka, Linköping. Högmässa. Linköpings gosskör.
Söndag 18 nov kl 18:00 i St Görans kyrka, Stockholm: Konsert.
Stockholms Gosskör, St Görans kammarkör och motettkör.
Lördag 24 nov kl 10-16 i St Matteus kyrka, Stockholm: Julmarknad med framträdanden.
Stockholms Gosskör.
Söndag 25/11 kl 11:00 i Västerås domkyrka. Högmässa. Vetils gosskör, Finland.
Söndag 25/11 kl 16:00 i Västerås domkyrka. Adventskonsert. Vetils gosskör, Finland.
Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter till
styrelsen@gosskor.se.

Mitt gosskörstips
Under en period publicerar vi iakttagelser från studieresan i april, förmedlade av deltagarna.
I den här serien delar vi med av våra tips. Gärna enkla vardagsgrepp. Serien bygger på att alla hjälps åt.
Skicka ditt tips till styrelsen@gosskor.se.
FEM TYSKA TIPS
Från både Tölzer och Regensburg finns det många aspekter att inspireras av: till exempel organisationen
och finansieringen. Det praktiska var kanske mest slående: det förberedande körarbetet med de yngre,
långa repetitionspass utan fika(!), 2-3 stämmigheten verkade en vanlig självklarhet bland gossrösterna,
även om det inte med självklarhet var särskilt lätt för dem. Det var också intressant med sångtekniken
och att Ö (tyskans) var den egaliserande grundvokal, till allt! och mycket vikt lades vid en bra
'trattmuninställning”.
Några tips att ta med:
1. Notläsning: Var inte rädd att ge de yngre en not. Även 7 åringar klarar av att läsa, kanske inte till
en 'a vista' nivå, och man får väl anpassa till den verklighet man lever i, men de får så
småningom en uppfattning av hur det går till. Alltid en bra början!
2. Sitt och stå: Man kan sitta och sjunga under en repetition men att sitta 'rätt' (framme, rak i
ryggen, fötterna stabilt på golvet, nästan på framkanten av stolen) måste vara en självklarhet.
Man kan också stå hela tiden(!).
3. Sjung solo: Låt alla sjunga solo, kanske en fras eller två. Hjälp dem med tonbildning, teknik,
pitch, osv. Man kanske inte hinner med alla, och kanske inte alla vill sjunga solo (då kan man ta
parvis), men det skapar förhoppningsvis en positiv laganda, säkrare framförande, och man har
en chans till individuell feedback. Det hjälper också pojkarna att lyssna till varandra i en
respektfull miljö.
4. Stämmor: Redan vid uppsjungningar kan det vara utvecklande att låta kören sjunga i stämmor.
Terser är alltid en bra början och det funkar även i mindre grupper. Det hjälper dem att bli vana
vid att hålla en stämma och så småningom sjunga flerstämmigt.
5. Divertimento: Många av våra gossar spelar också instrument. Om man har en lång repetition är
det kanske roligt att någon får spela ett kort för stycke för sina körkamrater. Man kan även ta
tillfället då att prata lite teori m.m.
Gregory Lloyd, dirigent för Storkykans gosskör och Katarina gosskör, Stockholm.
Presentation av nya medlemskörer
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering.
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Laudate-Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson
Sofia församlings gosskör, Stockholm, Bolla Henriksson
Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg

2019
2 Enskede gosskör, David Åberg
4 Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten
6 Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson
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