Nyhetsbrev juni 2018

Här kommer ett sista nyhetsbrev innan vi tar sommaruppehåll. Styrelsen vill önska alla engagerade
gosskörsledare en riktigt skön och vilsam sommar. Nästa nyhetsbrev kommer i september.

Gosskörernas dag 6 maj
På fler än 20 platser i landet manifesterades pojkars sång under gosskörernas dag. Vi i styrelsen är
mycket glada över det stora engagemanget. Gosskörernas dag 2018 infaller 12 maj och då hoppas vi på
ännu större deltagande!

Gosskörsfestivalen
En riktigt lyckad gosskörsfestival med rekordmånga deltagare är
överstånden och avslutades med ett sprudlande Te Deum av
Charpentier i Falu Kristine kyrka. Tack till alla killar och ledare!
Nästa gosskörsfestival äger rum 23-26 maj 2019. För första gången
kommer vi att ha en utomeuropeisk dirigent: Christopher Ong Arceo från
Manilla i Filippinerna. Han talar utmärkt engelska och har med sig sin
unga manskör Aleron. Vi kommer att få höra countertenorer som med
lätthet ligger i lägen kring fyrstrukna c. http://aleronchoir.com/
Joakim Olsson Kruse från Västerås domkyrka leder aspiranterna.

Årets gossopran
Wilhelm Heikkilä från Luleå domkyrkas gosskör har nu överlämnat titeln
årets gossopran till Max Herrschend från Uppsala domkyrkas gosskör.
Max fick i samband med gosskörsfestivalens avslutningskonsert i Falu
Kristine kyrka motta ett fint diplom och en graverad stämgaffel. Nu på
söndag sjunger Max ett solo när Uppsala domkyrkas gosskör medverkar
vid biskopsvigning. Grattis, Max!

Mitt gosskörstips
De kommande gosskörstipsen är iakttagelser från studieresan, 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.
Mitt gosskörstips från Tyskland är väl knappast ett tips men däremot en reflektion. Jag tänkte flera
gånger på hur mycket av repetitionerna som gick till arbete med sångteknik. Hos Tölzer Knabenchor
pågick uppvärmningen i nästan 45 minuter och hos Domspatzen var de klara på 2 minuter. Även om de
två körerna lade väldigt olika vikt på uppvärmning, så var det ändå i Regensburger Domspatzen tydligt
att huvudparten av körledarnas instruktioner handlade om hur de tekniskt skulle producera just den
tonen, just den klang eller den vokal. Under tiden pojkarna sjöng hjälpte körledarna sångarna med
gester. När jag själv tänker efter så låter jag nog mycket av det sångtekniska arbetet ingå i
uppvärmningen men inte på samma sätt som en ständigt integrerad del av alla instruktioner. Sedan vi
kom hem har jag försökt ta till mig detta. Jag har märkt hur ofta jag får säg orden “öppna munnen” och
förevisa detta. Det är tydligen inte självklart för barn (eller vuxna!) att man kan behöva öppna upp...
Egil Kolind, dirigent för Roskilde Domkirkes Drengekor.

Juni månads gosskörskalendarium
Söndag 3 juni kl 11:00 i Uppsala domkyrka: Högmässa med biskopsvigning (Luleå och Visby). Uppsala
domkyrkan gosskör.
Lördag 9 juni kl 19:00 i Maria Magdalena kyrka, Stockholm: konsert Jubilate Deo!
Stockholms Gosskör fyller 80 år.
Söndag 10 juni kl 18:00 i Västerås Domkyrka: Konsert Jubilate Deo! Stockholms Gosskör.
Torsdag 14 juni kl 19:00 i Lunds Domkyrka: ”Rejoice in the Lord”.
Adolf Fredriks Gosskör från Stockholm och Lunds domkyrkas gosskör.
Fredag 15 juni kl 17:30 i St Johannes kyrka, Malmö: ”Rejoice in the Lord”. Adolf Fredriks Gosskör.
Fredag 15 juni kl 19:00 i Svenska kyrkan, London: Konsert Jubilate Deo! Stockholms Gosskör.
Söndag 17 juni kl 17:00 i Vadstena slott: ”Sommarkonsert”. Adolf Fredriks Gosskör .
Söndag 17 juni kl 14:00 i Ely Cathedral, Cambridge: Lunchkonsert Jubilate Deo! Stockholms Gosskör.
Tisdag 19 juni kl 19:00 i Holy Trinity Church, York: Konsert Jubilate Deo! Stockholms Gosskör.
Torsdag 21 juni kl 17:30 i St Nicholas Cathedral, Newcastle: Evensong
Stockholms Gosskörsoch St Nicholas Cathedral Choir.
Lördag 23 juni kl 12:00 i St Giles Cathedral, Edinburgh: Lunchkonsert Jubilate Deo!
Stockholms Gosskör.
Lördag 23 juni kl 18:00 i St Mary´s Cathedral, Edinburgh: Konsert Jubilate Deo! Stockholms 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 nya medlemskörer
Endast Göteborgs gosskör har bekräftat. Gör det snarast till styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en
vecka före publicering.
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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

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

