Nyhetsbrev april 2018
Övningsdag och gosskörsfestival
24 mars ordnades en övningsdag inför gosskörsfestivalen i Uppsala. Sex av de tolv körer som kommer
till Rättvik i maj träffades och övade på såväl SATB- som manskörs. Och aspirantrepertoar.
Övningsdagen betyder mycket för vårens fortsatta instudering av festivalrepertoaren. Och så är det ju så
roligt att träffas och lära känna varandra!
Gosskörernas dag 6 maj
Fler och fler anmäler sig och vi är nu uppe i 19 evenemang på 17 platser.
Ännu är det inte för sent att planera in fler aktiviteter. Skicka dina uppgifter till styrelsen@gosskor.se.
10:00 Olaus Petri kyrka, Örebro. Högmässa, Olaus Petri gosskör.
11:00 Falu Kristine kyrka. Högmässa, Falu Kristine gosskör.
11:00 Kanalkyrkan, Sandviken. Högmässa, Kanalkyrkans gosskör.
11:00 Katarina kyrka, Stockholm. Storkyrkans gosskör och Katarina gosskör och manskör sjunger i
Katarinamässan.
11:00 Kungsholms kyrka. Högmässa, församlingskörernas herrar.
11:00 Sankta Maria kyrka, Johannelund, Linköping. Högmässa, Johannelunds motettkörs manskör.
11:00 Tölö kyrka. Högmässa. Kungsbacka Gosskör.
11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa, Uppsala domkyrkas gosskör.
11:00 Västerås domkyrka. Högmässa, Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.
11:00 Österåkers kyrka. Högmässa, Österåkers gosskör och Österåkers kammarorkester.
11:00 St Pers kyrka, Uppsala. Mässa, pojkar och herrar ur barn- och vuxenkörerna.
15:30 Lerums kyrka. Försommarsång. Lerums gosskör medverkar.
16:00 Danderyds kyrka, konsert Danderyds Gosskör och Grabbkören.
16:00 Hille kyrka, Gävle. Högmässa. Killarna från barnkören Hilletonerna och ungdomskören.
16:00 Uppsala domkyrka. Konsert, Uppsala domkyrkas gosskör.
17:00 Allhelgonakyrkan, Lund. Konsert, Lunds stifts gosskörer samt orkester ur Malmö Symfoniorkester.
18:00 Berga kyrka, Linköping: Konsert, Linköpings Gosskör.
18:00 Fränninge kyrka. Konsert. Drängakören och Göran Fristorp.
18:00 Lerums kyrka. Försommarsång. Lerums gosskör medverkar.
18:00 Luleå domkyrka: Konsert med Luleå kyrkas gosskör.
https://www.facebook.com/events/1938100826449571/
SKGF:s årsmöte
Årsmötet hålls på stiftsgården i Rättvik 26 maj 13:15. Kallelse samt inkommen motion bifogas. Motio9nen
klubbades vid årsmötes 2017 och ska behandlas en gång till för att stadgeändringen ska vinna laga kraft.
Gosskörsläger i samband med KSM 14-16 september
Skynda dig att anmäla din kör för det börjar bli fullt.
Ta med dina körpojkar till Uppsala. De kommer att inkvarteras i gosskörsfamiljer och få en fantastisk
upplevelse med gammal och nyskriven musik som framförs vid en konsert under symposiet.
Uruppförande av beställningsverk.
Anmälan senast 15 maj. Meddela antal korister och stämfördelning i anmälan.
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/KMS2018%20gossk%C3%B6rl%C3%A4ger%20A4.pdf
April månads gosskörskalendarium
Söndag 15/4 kl 11:00 i Uppsala domkyrka. Högmässa. Lilla gosskören samt sopraner ut Uppsala
domkyrkas gosskör.
Lördag 21/4 kl 15:00 i Uppsala domkyrka. Lördagsmusik. Manskören ur Uppsala domkyrkas gosskör
tillsammans med Flickkören Anna och Vantaa youth choir.
Måndag 30/4 kl 13:30 i Engelska parken, Uppsala. Vårsånger med manskören ur Uppsala domkyrkas
gosskör.

Måndag 30/4 kl 18:00 i Kanalkyrkan, Sandviken. Konsert. Vårkonsert med Kanalkyrkans gosskör och
Sandvikens manskör.

http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender
Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter till
styrelsen@gosskor.se.
Mitt gosskörstips
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.

BEVIS PÅ KORISTENS FLITIGHET
Vid alla gudstjänster och konserter är jag noga med att alla korister, unga som gamla, får ett
exemplar av agendan/konsertprogrammet. Dessa sätter de in längst bak i sin notpärm, och
med tiden byggs det upp ett tydligt arkiv av deras flitighet. Jag ser dem ofta, i pauser mellan
stycken eller när en annan stämma repas, bläddra bland sina program – dels säkert med
nostalgikänsla, men är också ett bevis på deras lojalitet. Ofta pekar de på programmen: ”Där
var Max solist!” eller ”Oj, vad vi var få på den tiden – men vi klarade det” (när de ser
medverkande i kören) eller ”På den tiden var jag sopran!”.
Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.
Presentation av nya medlemskörer
Vår presentationsrunda av engagerade gosskörsföräldrar börjar närma sig slutet. Vi ger nu chansen till
de nya medlemskörer som har tillkommit sedan medlemskörerna fick presentera sig 2015/2016.
Bekräfta ert deltagande snarast till styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en vecka före publicering.
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Adolf Fredriks Gosskör, Tony Margeta
Västerås domkyrkas gosskör och herrkör, Joakim Olsson Kruse
Boys Voice - Varbergs gosskör, Christina Wide
Sollentuna Gosskör, Maria Stadell
S:t Petrikyrkans Gosskör, Malmö, Martin Arpåker
Kanalkyrkans gosskör, Sandviken, Nina Strang Brydevall
Täby Församlings Gosskör, Erika Alfredsson Bohlin
Göteborgs gosskör, Inese Paulsone Johansson
Kungsbacka Gosskör, Leander Franke
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

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

