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Nyhetsbrev april 2017
Kom som auskultant till gosskörsfestivalen
Du vet väl att du kan komma utan din kör till gosskörsfestivalen? Det är mycket lärorikt att lyssna till
repetitionerna, delta i seminariet för körledarna och vara med på våra körledarsamlingar där vi tar upp
frågor som berör oss gemensamt.
Årsmöte
Kallelse till SKGF:s årsmöte bifogas.
Nu inför vi gosskörernas dag!
Visste ni att gosskoristerna har ett eget skyddshelgon, I syfte att skapa uppmärksamhet kring våra
gosskörer verkar vi nu för att införa gosskörernas dag i Svenska kyrkan. Vi börjar 2018 med att helt
enkelt fira den i så många församlingar som möjligt. Vi har valt St Dominic Savios festdag.
Gosskörernas dag firas söndag 6 maj eller första söndagen därefter.
Vi hoppas att alla planerar in gosskören i gudstjänsten och/eller konsert 6 maj 2018 och följande år.
http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=43
Gosskörskartan
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1dFYVYQmsL80nioa7BuVg_Q20aSI&ll=61.0084334598
34066%2C14.006877400000008&z=5
Gosskörskartan är till för att intresserade pojkar ska finna sin närmaste gosskör. Vi behöver er hjälp att
komplettera den med hemsidor och kontaktuppgifter. Kolla vad som står om er kör och skicka
uppgifter till david.pettersson@gosskor.se.
Kyrkomusiksymposiet 2018
Ni planerar väl in gosskörslägret som kommer att hållas under KSM 2018? Ta med dina körpojkar till
Uppsala. De kommer att inkvarteras i gosskörsfamiljer och få en fantastisk upplevelse!
Enkät: Hur räknas gosskörstimmarna i din tjänst?
Efter sommaren räknar vi med att kunna visa en sammanställning av enkäten som vi hoppas blir ett
verktyg för timberäkning av tjänstgöring med gosskör. Men vi behöver få in fler svar! Se bilaga. Skicka
ditt svar till margareta.raab@gosskor.se.
April månads gosskörskalendarium
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender.
Lördag 1/4 & söndag 2/4 16:00, Kungsholms kyrka, Stockholm: Matteuspassionen. Stockholms gosskör,
Kammarkören Cantate, Drottningholms barockensemble, solister. Biljetter via Ticketmaster.com.
Torsdag 13/4 19:00, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona: Skärtorsdagsmässa. Fredrikskyrkans Gosskör och Herrkör.
Lördag 15/4 23:30, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona: Påsknattsmässa. Ensemble ur Fredrikskyrkans Herrkör.
Torsdag 27/4 19:00, Maria Magdalena kyrka, Stockholm: Kyrkokonsert med Stockholms gosskör samt gäster
Söndag 30/4 11:00, St Matteus kyrka, Stockholm: Högmässa och vårsånger på kyrktrappan. Stockholms
gosskörs Manskör.
Söndag 30/4 13:30, Engelska parken Uppsala: Vårsånger. Manskör ur Uppsala domkyrkas gosskör.

Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter
till karin@stockholmsgosskor.se.

Presentation av gosskörsföräldrar
Vi har påbörjat presentationsrundan av våra viktigaste supporters- gosskörsföräldrarna. Säkert har ni
alla någon särskilt brinnande, engagerad, lojal och uppmuntrande förälder som ni vill lyfta fram.
Endast Skara, Karlskrona och Örebro har bekräftat att de deltar, övriga: var snälla och gör det snarast
till david.pettersson@gosskor.se Text + foto minst en vecka före publicering. Observera att några av
er har blivit tidigarelagda en vecka.
14 Olaus Petri gosskör, Örebro. Ingrid Misgeld
16 Linköpings gosskör. Lovisa Kronstrand Alinder, Annika Blom
18 Stockholms gosskör. Karin Skogberg Ankarmo
20 Gotlands gosskör. Britta Backlund Rödland.
21 Skara domkyrkas gosskör. Åsa Nyberg
34 Luleå domkyrkas gosskör. Monica Wasberg.
36 Danderyds församlings gosskör. Kerstin Evén.
38 Falu Kristine gosskör. Thomas Andersson.
40 Lunds gosskör, Egil Kolind.
42 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm Gregory Lloyd.
44 Förde kyrkjes guttekor, Asbjörn Flåm.
46 Hässleholms gosskör, Birgitta Roslund.
48 Stockholm domkyrkas gosskör. Gregory Lloyd.
50 Fredrikskyrkans gosskör & herrkör, Karlskrona. Justin Hazelgrove
(2018)
2
Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. Joakim Olsson Kruse
4
Österåkers gosskör. Per Björsund
6
Sofia församlings gosskör, Jönköping.Pär Hammarlund
8
Göteborgs domkyrkas gosskör. Petter Ekberg
10 Härnösands domkyrkas gosskör. Per Brudsten
12 Kanalkyrkans gosskör, Nina Strang Brydevall
14 Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson
16 Enskede gosskör. David Åberg
18 Göteborgs gosskör
Mitt gosskörstips
I den här serien delar vi med oss av små och stora tips i gosskörsarbetet. Avsikten är att så
småningom samla alla tipsen i ett häfte. Vi ser fram emot ditt tips. Det är roligt om alla bidrar! Skicka
det till margareta.raab@gosskor.se.
1. Sopraner, även andra stämmor: Hur hjälper vi dem med och fixar intonationsproblem utan att det
blir tjatigt eller tråkigt? Kan vara svårt tycker jag, med de få repetitioner man har.
Jag försöker hitta på uppsjungningar som är 2- eller 3 stämmiga, då det blir en vana med klangerna
och förhoppningsvis rena ackord och intervaller: man kan vinna lite tid längre fram om man är envis.
Ett exempel är att de sjunger en dur- eller mollskala nedåt i terser (man kan förskjuta en av
stämmorna ett halvt slag så att det blir lite förhållningar, nästan som Pachelbels Kanon).
Utbyggnadsövning kan vara att sjunga skalor eller andra mönster i parallelkvinter, kvarter sexter,
sekunder( lycka till!) m.m.
Även vanliga 'amen' ackord kan man öva även 4 stämmigt med sopraner. Förhoppningsvis vänjer de
sig med hur det ska låta och utveckla i andra sammanhang. Man kan också ta slingor, ackord etc. från
repertoaren man håller på med.
2. Svåra slingor, intervaller osv: kan vara värt att göra en övning på det i 5-6 olika rimliga tonarter (jag
brukar börja långsamt och lite lägre, och gå upp halvtonsvis, som en uppsjungning, ökar tempot lite då
det börjar bli något.)
3. Pauser (i musiken): Då de yngre sångare ofta hakar på andra stämmor när de inte själva
sjunger, kan det vara till hjälp och roligt att be dem stå när de sjunger och sitta vid pauserna (och inte
sjunga). Det kan också liva upp killarna om de är trötta osv, särskilt om det är flera korta pauser!
Gregory Lloyd, dirigent för Katarina gosskör och Stockholms domkyrkoförsamlings gosskör.
Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10

