Nyhetsbrev januari 2018
Gott nytt år!
Hoppas att ni har i alla fall lite jullov och är inspirerade att sätta igång med vår gemensamma mission
pojkars sång igen.
Glöm inte följande i planeringen för 2018
Studieresa Till Tölzen Knabenchor och Regensburger Domspatzen 24-27 april 2018. Det finns få platser
kvar. Sista anmälningsdag är 1 februari.
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/Inbjudan%20SKGF%20studieresa%202018.doc.docx%20%282%29.pdf

Gosskörernas dag 6 maj. Planera in gosskörens medverkan i gudstjänsten och/eller konsert. Vi vill gärna
veta vad ni planerar så att vi kan samla allt på hemsidan. Skicka dina uppgifter till styrelsen@gosskor.se.
11:00 Sankta Maria kyrka, Johannelund, Linköping. Högmässa, Johannelunds motettkörs manskör.
11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa, Uppsala domkyrkas gosskör.
11:00 Österåkers kyrka. Högmässa, Österåkers gosskör och Österåkers kammarorkester.
11:00 Västerås domkyrka. Högmässa, Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.
11:00 Kungsholms kyrka. Högmässa, församlingskörernas herrar.
16:00 Danderyds kyrka, konsert Danderlyds Gosskör och Grabbkören.
16:00 Uppsala domkyrka. Konsert, Uppsala domkyrkas gosskör.
18:00 Berga kyrka, Linköping: Konsert, Linköpings Gosskör.
18:00 Luleå domkyrka: Konsert med Luleå kyrkas gosskör
https://www.facebook.com/events/1938100826449571/
Övningsdag inför gosskörsfestivalen 24 mars i Uppsala. Sista anmälningsdag är 1 mars.
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/%C3%96VNINGSDAG%202018.pdf
Gosskörsfestivalen 24-27 maj. Anmälan stänger 1 mars.
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/Inbjudan%202018_0.pdf
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/Anm%C3%A4lningsblankett%202018.pdf
Gosskörsläger i samband med KSM 14-16 september. 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 ett beställningsverk av Agneta Sköld.
Inbjudan till lägret beräknas skickas ut under januari månad.
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
styrelsen@gosskor.se.
OMSTÄLLNING TILL ”PM” – Performance Mode
Om ett framförande av en körsång i t.ex en högmässa, inte går som man önskat, har jag insett att det
ofta inte beror på att killarna är underrepeterade, utan på att de inte hunnit ”ställa om/in sig” från
föregående moment. Jag brukar påminna om att högmässosjungning är det svåraste vi gör, eftersom vi i
en konsert ofta sjunger oavbrutet eller i långa sjok – men i gudstjänst sjunger vi fläckvis, mellan långa
moment (läsningar, böner) då det är lätt att stänga av.
Vi övar OMSTÄLLNING TILL PM (killarna har själva kommit på Performance Mode) under repetitionerna:
Jag berättar att stycket som ska övas i PM är XX. Så ställer jag äggklockan på några minuter, och börjar
öva ett annat stycke. Oavsett vad vi håller på med när klockan ringer, lägger vi omedelbart undan det, tar
ljudlöst och utan snack fram stycket XX, får toner och kör rakt igenom. De första gångerna kommer det
inte att gå bra, då nytillkomna eller okoncentrerade killar inte hinner just ”ställa om”. Om tid finns, kan
man efter PM göra en snabb utvärdering: det tog för lång tid att få fram rätt noter, några snackade, det
lät inte som önskat.
Om det upprepas några gånger under repetitionen ger det snabbt resultat. På kommande högmässa
märks det också tydligt att de har aktiverat sina snabba omställning.
Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och herrkör.

Januari månads gosskörskalendarium
 Lördag 6 januari 11:00 i Sankt Hans kyrka, Linköping: Högmässa. Linköpings gosskörs
diskanter.
 Söndag 28/1 11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa. Uppsala domkyrkas gosskör.
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.
Presentation av gosskörsföräldrar
Följande har inte bekräftat deltagande: Göteborgs domkyrka, Härnösands domkyrka, Kanalkyrkan,
Dalby, Enskede. Bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en vecka före publicering.
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Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. Joakim Olsson Kruse
Österåkers gosskör. Urban Westerlund
Sofia församlings gosskör, Jönköping. Pär Hammarlund
Göteborgs domkyrkas gosskör. Petter Ekberg
Härnösands domkyrkas gosskör. Per Brudsten
Kanalkyrkans gosskör, Nina Strang Brydevall
Dalby gosskör/Sångligan, Anita Andersson
Enskede gosskör. David Åberg
Göteborgs gosskör

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

