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Nyhetsbrev juni 2017
Årets gossopran 2017 är utsedd!
Gustav Sjöstedt Eriksson från Uppsala domkyrkas gosskör har lämnat
över titeln Årets gossopran till Wilmer Heikkilä från Luleå domkyrkas
gosskör. Stort och varmt grattis!

Gosskörsfestivalen 2017
Årets festival blev mycket lyckad. Mozarts Requiem med Peter Nardone
och Brittens Psalm 150 med Britta Backlund Rödland ljuder nog ännu i
många pojkars öron. Den som vill lämna synpunkter på årets festival
kan göra det till styrelsen@gosskor.se

Ny styrelse
Under gosskörsfestivalen hölls SKGF:s årsmöte och styrelsen består nu
av följande personer:
Margareta Raab- ordförande, Joakim Olsson Kruse- vice ordförande,
Vivi Boozon- sekreterare, Erik Svensson- kassör, Lovisa Kronstrand
Alinder, Urban Westerlund och Karin Skogberg Ankarmo - ledamöter,
David Pettersson- gossrepresentant.
Fototävling
Vi vill göra ett vykort med SKGF-motiv och behöver ditt bästa foto från gosskörsfestivalen. Skicka till
styrelsen@gosskor.se.
Första pris förutom äran, ditt namn tryckt på vykortet och 25 exemplar av vykortet.

Glöm inte följande i planeringen för 2018
Studieresa. Vi planerar för SKGF:s tredje resa för medlemskörernas dirigenter i april 2018. Vi har ännu
inte datum eller innehåll att presentera men vi hoppas att resan ska gå till södra Tyskland.
Gosskörernas dag 6 maj. Planera in gosskörens medverkan i gudstjänsten och/eller konsert.
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.

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.
Typ taekwanouppvärmning
Händerna knutna vid höfterna, knogarna nedåt. Ta ett steg framåt med höger ben samtidigt som
höger arm sträcks framåt, handen vrids och ett luftslag måttas. När knytnäven kommit till sitt slutläge
och foten satts ned, ropar man ”pow” med attack och ljust röstläge. Tillbaka till ursprungsläget och
upprepa med vänster sida. Farten kan ökas efterhand.
Funkar bra för att få med hela kroppen i sångattacken. Dessutom tycker killarna att det är kul!
Thomas Andersson, dirigent för Falu Kristine gosskör,

Juni månads gosskörskalendarium
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender
Tisdag 6 juni 15:00, Uppsala domkyrka: Konsert på nationaldagen. Programmet från kommande turné.
Uppsala domkyrkas gosskör.
Söndag 11 juni 16:00, Skagens kyrka, Danmark: Konsert. Uppsala domkyrka gosskör.
Torsdag 15 juni 20:00, Evangelische Kirche von Luxemburg: Konsert. Uppsala domkyrkas gosskör.
Fredag 16 juni 19:00, Domkyrkan Helsingfors: Konsert. Stockholms gosskör.
Lördag 17 juni 20:00, Jesuitenkirche, Solothurn, Schweiz: Konsert. Uppsala kyrkas gosskör.
Lördag 17 juni 18:00, Niguliste Muuseum, Tallinn: Konsert. Stockholms gosskör.
Söndag 18 juni 12:00, Svenska kyrkan i Tallinn: Högmässa. Stockholms gosskörs sopranstämma.
Söndag 18 juni 10:00, St St Franziskanerkirche, Solothurn, Schweiz: Gudstjänst.
Uppsala kyrkas gosskör
Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter
till karin@stockholmsgosskor.se.

Presentation av gosskörsföräldrar
Presentationsrundan av våra viktigaste supporters- gosskörsföräldrarna pågår för fullt. Säkert har ni
alla någon särskilt brinnande, engagerad, lojal och uppmuntrande förälder som ni vill lyfta fram. Inför
höstens schema saknar David bekräftelse från alla utom Karlskrona, Västerås och Jönköping. Var
snälla och gör det snarast till david.pettersson@gosskor.se Text + foto minst en vecka före
publicering.

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

Styrelsen önskar er en riktigt skön sommar! Nästa nyhetsbrev kommer 1 september.
Margareta Raab, ordförande
margareta.raab@gosskor.se
018-430 36 10

