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Bidrag från Svenska kyrkan
Tack till alla er som hjälpte till att sprida vårt upprop i höstas. Det har nu gett ett mycket konkret
resultat i form av ett engångsbidrag på 100.000 kronor som Kyrkostyrelsen har beslutat om! Styrelsen
funderar över hur vi bäst använder och förmerar summan. Kom gärna med förslag!
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.
Gosskörskartan
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1dFYVYQmsL80nioa7BuVg_Q20aSI&ll=61.0084334598
34066%2C14.006877400000008&z=5
Gosskörskartan är till för att intresserade pojkar ska finna sin närmaste gosskör. Vi behöver er hjälp att
komplettera den med hemsidor och kontaktuppgifter. Kolla vad som står om er kör och skicka
uppgifter till david.pettersson@gosskor.se.
Medlemsavgift 2017
Fakturorna har nyligen skickats ut. Om ni inte har fått fakturan, kontakta erik.svensson@gosskor.se
Enkät: Hur räknas gosskörstimmarna i din tjänst?
Efter sommaren räknar vi med att kunna visa en sammanställning av enkäten som vi hoppas blir ett
verktyg för timberäkning av tjänstgöring med gosskör. Men vi behöver få in fler svar! Se bilaga. Skicka
ditt svar till margareta.raab@gosskor.se.
Mars månads gosskörskalendarium
http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender.
Söndag 4 mars kl 16:00, Tierps sockenkyrka: Konsert
Uppsala domkyrkas gosskör och Simplyfive
Söndag 19 mars kl 11:00, Uppsala domkyrka: Högmässa
Uppsala domkyrkas gosskörs manskör
Söndag 19 mars kl 17:00, Uppsala domkyrka: Aftonsång
Lilla gosskören och Lilla flickkören (Uppsala domkyrkas gosskör)

Detta får mig att misstänka att långt ifrån alla har skickat in bidrag till konsertkalendariet.
Förhoppningen är att ge en heltäckande bild av var man kan lyssna till en gosskör när man är på resa
i Sverige. Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och
konserter till karin@stockholmsgosskor.se.

Presentation av gosskörsföräldrar
Snart har alla våra medlemskörer haft möjlighet att presentera varsin gosskorist. Vi går nu vidare till de
så viktiga föräldrarna. Säkert har ni alla någon särskilt brinnande, engagerad, lojal och uppmuntrande
förälder som ni vill lyfta fram. Som tidigare vill vi att ni snarast bekräftar till
david.pettersson@gosskor.se att ni vill vara med samt skickar text + foto minst en vecka i förväg.
13 Uppsala domkyrkas gosskör. Margareta Raab
15 Olaus Petri gosskör, Örebro. Ingrid Misgeld
17 Linköpings gosskör. Lovisa Kronstrand Alinder, Annika Blom
19 Stockholms gosskör. Karin Skogberg Ankarmo
21 Gotlands gosskör. Britta Backlund Rödland.
23 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
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.
Hur lära ut flerstämmighet?
Det är jättebra om diskant- eller andrastämman har en egen bärande melodi när man börjar med
flerstämmighet.
Man kan också starta med stämma för att sedan gå på huvudmelodin.
När melodi/stämma verkar sitta ganska ok får de ibland sjunga melodi eller stämma mot ackord som
är ”luriga” t.ex Blinka lilla i D-dur fast jag spelar i helt andra tonarter.
Vid inlärning av en ny melodi sjunger jag före en gång sedan tar vi fras för fras och de får härma och
till sist, när de sjungit hela melodin, spelar jag från börjar och stannar, på vilken ton, eller på vilket ord
stannar jag, hand upp!
Monica Wasberg, dirigent för Luleå domkyrkas 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 margareta.raab@gosskor.se. Du kommer då att få
en inbjudan.

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

