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Ni hinner anmäla er! 
I dag 1/3 är sista anmälningsdag till gosskörsfestivalen 24-27 maj i Rättvik samt övningsdagen inför 
gosskörsfestivalen 24 mars i Uppsala.  
 

Gosskörernas dag 6 maj 
Vi är överväldigade av det stora gensvaret! Inte mindre än 18 evenemang på 16 platser. 
Ännu är det inte för sent att planera in fler aktiviteter. Skicka dina uppgifter till styrelsen@gosskor.se. 
 

11:00 Falu Kristine kyrka. Högmässa, Falu Kristine gosskör. 
11:00 Kanalkyrkan, Sandviken. Högmässa, Kanalkyrkans gosskör. 
11:00 Kungsholms kyrka. Högmässa, församlingskörernas herrar. 
10:00 Olaus Petri kyrka, Örebro. Högmässa, Olaus Petri gosskör. 
11:00 Sankta Maria kyrka, Johannelund, Linköping. Högmässa, Johannelunds motettkörs manskör. 
11:00 Tölö kyrka. Högmässa. Kungsbacka Gosskör. 
11:00 Uppsala domkyrka. Högmässa, Uppsala domkyrkas gosskör. 
11:00 Västerås domkyrka. Högmässa, Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. 
11:00 Österåkers kyrka. Högmässa, Österåkers gosskör och Österåkers kammarorkester. 
11:00 St Pers kyrka, Uppsala. Mässa, pojkar och herrar ur barn- och vuxenkörerna. 
15:30 Lerums kyrka. Försommarsång. Lerums gosskör medverkar. 
16:00 Danderyds kyrka, konsert Danderyds Gosskör och Grabbkören. 
16:00 Hille kyrka, Gävle. Högmässa. Killarna från barnkören Hilletonerna och ungdomskören. 
16:00 Uppsala domkyrka. Konsert, Uppsala domkyrkas gosskör. 
17:00 Allhelgonakyrkan, Lund. Konsert, Lunds stifts gosskörer samt orkester ur Malmö Symfoniorkester. 
18:00 Berga kyrka, Linköping: Konsert, Linköpings Gosskör. 
18:00 Lerums kyrka. Försommarsång. Lerums gosskör medverkar. 
18:00 Luleå domkyrka: Konsert med Luleå kyrkas gosskör 
https://www.facebook.com/events/1938100826449571/ 
 

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 beställningsverk. 
Anmälan senast 15 maj. Meddela antal korister och stämfördelning i anmälan. 
http://skgf.sjungikyrkan.nu/sites/default/files/KMS2018%20gossk%C3%B6rl%C3%A4ger%20A4.pdf 
 
Mitt gosskörstips 
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. 

Jag har på sistone prövat att jobba med sugrör under körrep. Det blir inte alltid så lyckat med de små, 
som brukar vilja leka med dem, men för Herrkören har det fungerat utmärkt att effektivisera 
luftflödet/stödsystemet. Man får en mer resonant klang med mindre kläm i struphuvudet nästan 
omedelbart, och de som upplever senare steg i målbrottet brukar kunna fonera med mindre besvär. Ett 
vanligt sugrör fungerar bra (jag undviker de jättestora från tex McDonalds). Man håller sugröret med en 
hand (OBS inte med läpparna för att det introducerar spänning där) och blåser så att kinderna blåser ut 
medan man sjunger. Jag uppmuntrar killarna att andas ofta för att större luftmängd krävs och för att inga 
dåliga vanor kryper in relaterad till spänning vid andningsbehov. Sedan kan man sjunga samma passage 
utan sugröret och kolla resultatet. Med tid inkorporerar koristerna dessa känslor i sången utan sugrör.  
En herrkorists spontan reflektion: ”Detta skulle vi provat för länge sedan!”. Detta fungerar bra under 
uppsjungningen också, och är även terapeutiskt för trötta röster. 
Justin Hazelgrove, dirigent för Fredrikskyrkans gosskör och herrkör i Karlskrona. 
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Mars månads gosskörskalendarium 
3/3 16:00 i Linköpings domkyrka: Konsert- 
Göteborgs domkyrkas goss- och flickkörer möter Linköpings Gosskörs diskanter och aspiranter. 
  
25/3 11:00 i Fredrikskyrkan, Karlskrona: Återinvigninshögmässa. 
Fredrikskyrkans gosskör och herrkör medverkar. 
  
25/3 18:00 i Fredrikskyrkan, Karlskrona: Konsert 
Fredrikskyrkans gosskör och herrkör medverkar tillsammans med orkesterföreningen. 
 
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: Härnösands domkyrka, Dalby, Enskede.  
Bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en vecka före publicering. 
   

 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 

 
 

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 
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