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Nyhetsbrev maj 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. 
Det blir också flera fina konserter under gosskörsfestivalen- se kalendariet. 
 
Motion till årsmötet 
En motion har inkommit. Den bifogas till detta brev. 
 
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. SKGF har tidigare anordnat två lyckade studieresor för medlemskörernas dirigenter. 2012 
besökte vi Wiener Sängerknaben och Thomanerchor i Leipzig. 2016 styrdes kosan mot 
katedralkörerna i Exeter och Worcester. Vi har nu börjat planera för den tredje studieresan som vi 
hoppas kan gå av stapeln i april 2018. Till nästa månadsbrev finns förhoppningsvis mer information att 
ge. 
 
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 
Ni såg väl att flera av våra tips fanns med i senaste KMT? 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. 
 

Om koncentrationen bland killarna är låg eller de är slappa att läsa din dirigering t.ex vid 
slutkonsonanter, tempojusteringar eller andningar: Istället för att öka viftandet à la väderkvarn, prova 
att alltmer minska rörelserna, samtidigt som du steg för steg flyttar dig ut i rummet/bort från kören. 
Efter en stund kanske du endast gör pyttesmå rörelser, med en hand, stående vid kyrkans port eller 
nästan dold bakom en pelare. Då har du garanterat killarnas fulla koncentration.  
Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. 

 
Maj månads gosskörskalendarium 
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender 
 

Fredag 5 maj 19:30, Musikaliska, Stockholm. Konsert.  

Hela Stockholms gosskör sjunger sånger ur Musikaler. 

 

Tisdag 9 maj 18:00, St Ansgars kyrka, Stockholm. Konsert. Stockholms preparandkör. 

 

Söndag 14 maj 11:00, Uppsala domkyrka. Högmässa. Uppsala domkyrkas gosskör. 
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Konserter under gosskörsfestivalen i Rättvik 

Torsdag 18 maj 19:30, Rättviks kyrka. Konsert. Sopranstämman ur Worcester Cathedral Choir. 

Dirigent: Peter Nardone. Pianist: Stephen Tilton. Organist: Erik Tinnis. 

 

Fredag 19 maj 19:30, Rättviks kyrka. Konsert. Vokalgruppen Trocadero. 

 

Lördag 20 maj kl 18:00, Rättviks kyrka. Musikgudstjänst. Gosskörsfestivalens aspiranter och 

manskör samt orkester. Dirigenter: Britta Backlund Rödland och Peter Nardone. 

 

Söndag 21 maj kl 15:00, Falu Kristine kyrka, Falun. Konsert.  

Avslutningskonsert på gosskörsfestivalen. Festivalkören och orkester.  

Musik ur Mozarts Requiem mm. Dirigent: Peter Nardone. 

 

Torsdag 25 maj 11:00, Trefaldighetskyrkan, Karlskrona. Högmässa på Kristi himmelsfärdsdag. 

Fredrikskyrkans Gosskör och Herrkör. 
 

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 Stockholms GK, Skara, Karlskrona och Jönköping har bekräftat att de deltar. Övriga: var snälla 
och gör det snarast till david.pettersson@gosskor.se Text + foto minst en vecka före publicering.  
  
 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 
  
 
Glad sås och vår, hälsar styrelsen! 
 

Säg, är det inte roligt och bra 
Att våren har kommit och vintern ra? 
Alf Henriksson 

 
 
Margareta Raab, ordförande 
margareta.raab@gosskor.se 
018-430 36 10 
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