Nyhetsbrev januari 2019

Gott nytt år!
Ny hemsida
Besök gärna www.gosskor.se och ta en titt på vår nya layout.
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.
Aleron turnerar
Efter festivalen fortsätter Aleron på turné genom Sverige, Danmark och Tyskland. I Sverige sjunger de i
Västerås, Rättvik, Arboga, Uppsala, Stockholm, Linköping och Lund. Missa inte att höra dem- det är
verkligen något alldeles extra!
Vi blir mycket tacksamma om ni vill hjälpa till att dela följande:
https://www.facebook.com/events/384288618979752/
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 1 mars.
Gosskörskalendariet
På vår hemsida finns ett kalendarium över var man kan höra gosskörer sjunga, om man till exempel är på resa.
Glöm inte att skicka information om era gudstjänster och konserter under våren 2019 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.
SOLMISERA MERA!
Det sätt på vilket sexåringarna hanterade solfegemetoden och intervallen fascinerade mig otroligt
mycket. Jag vet att barn klipper det mesta man serverar dem och lär sig fantastiskt snabbt, men här i
lektionssalen i Regensburg blev det så påtagligt.
Vivi Boozon, ledare för Linköpings gosskörs aspirantkör

Presentation av nya medlemskörer
Bekräfta snarast ert deltagande till styrelsen@gosskor.se. Text + foto senast en vecka före publicering.
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Härnösands domkyrkas gosskör, Per Brudsten
Laudate - Lerums gosskör och herrkör, Yvonne Carlsson
Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson
Enskede gosskör, David Åberg

SKGF på Facebook
https://www.facebook.com/svenskakyrkansgosskorforening?fref=ts
Forum för gosskörledare på Facebook
Gå med i gruppen genom att skicka ett e-brev till styrelsen@gosskor.se. Du kommer då att få en
inbjudan.

Margareta Raab, ordförande
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