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Advent och jul står för dörren och efter det förhoppningsvis välbehövlig vila innan vi drar igång 
vårterminen med ny kraft. 

 
Gosskörernas dag 12 maj 
Planera in gosskören i gudstjänst och/eller konsert 12 maj! Meddela era planer till styrelsen@gosskor.se, 
så kommer de med i vår marknadsföring. 
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. 
Sista anmälningsdag är 1 mars. 
Efter festivalen fortsätter Aleron på turné genom Sverige, Danmark och Tyskland. 

 
Övningsdag inför gosskörsfestivalen 
30 mars anordnas en övningsdag inför gosskörsfestivalen i Stockholm. Det brukar betyda mycket för de 
enskilda körernas förberedelse på hemmaplan att träffas och öva tillsammans en dag. Dagen vänder sig 
till alla, även aspiranterna. Anmälan senast första mars.  

 
December månads gosskörskalendarium 
Det är dags att skicka information om era gudstjänster och konserter under 2019 till styrelsen@gosskor.se.  
 

Söndag 2/12 18:00 i Västerås domkyrka. Adventskonsert med alla domkyrkans körer, bl a Västerås domkyrkas 
gosskör och herrkör.  
  

Fredag 7/12 19:00 i Norrmalmskyrkan, Stockholm. Scenisk julkonsert 
Adolf Fredriks Gosskör. 
  

Lördag 8/12 från kl 13:30 i Gränbystaden, Uppsala. Jukebox - köp en julsång! Uppsala domkyrkas gosskör. 
  

Lördag 8/12 16:00 i Västerås domkyrka. Luciakonsert för familjer. Västerås domkyrkas gosskör m fl. 
  

Söndag 9/12 11:00 i Västerås domkyrka. Högmässa. Västerås domkyrkas herrkör. 
  

Söndag 9/12 13:00 och 14:30 i Seglora kyrka, Stockholm. Adventskonsert. Stockholms Gosskör. 
  

Söndag 9/12 18:00 i Linköpings domkyrka. Julkonsert. Linköpings gosskör och aspirantkör. 
  

Torsdag 13/12 19:00 i Västerås domkyrka. Luciahögtid Västerås domkyrkas gosskör m fl. 
  

Torsdag 13/12 19:00 i Uppsala konsert & kongress. Goder afton mitt herrskap! Stjärngossetåg och julspex. Uppsala 
domkyrkas gosskör. 
  

Söndag 16/12 16:00 och 18:00 i St Görans kyrka, Stockholm. Julkonsert. Stockholms Gosskör m fl. 
  

Måndag 17/12 och tisdag 18/12 19:30 i Gustaf Vasa kyrka, Stockholm. Julkonsert. Stockholms Gosskör. 
  

Julafton 24/12 11:00 i Uppsala domkyrka. Julspel. Diskantröster ur Uppsala domkyrkas gosskör och Uppsala 
domkyrkas flickkör. 
  

Juldagen 25/12 11:00 i Uppsala domkyrka. Högmässa. Uppsala domkyrkas manskör. 
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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. 
 

VAR ÄR DIN KÖRSÅNGARE OCH VART ÄR HAN PÅ VÄG? 
Tips med inspiration från Regensburg. Ställ dig regelbundet frågan om varje körsångare: Var är han i sin 
utveckling; vad behöver han för att komma vidare? 
Lovisa Kronstrand Alinder, dirigent för Linköping gosskör. 

 
Presentation av nya medlemskörer 
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering. 
   

50    Göteborgs domkyrkas gosskör, Petter Ekberg 
2019     
2      Enskede gosskör, David Åberg 4    Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten 
6      Laudate - Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson 
8      Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Raab, ordförande 
margareta.raab@gosskor.se 
018-430 36 10 
 
Svenska kyrkans gosskörsförening 
styrelsen@gosskor.se 
www.gosskor.se 
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts 
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