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Nyhetsbrev november 2017 
 
Övningsdag inför gosskörsfestivalen 
Vår gemensamma övningsdag är en hjälp för många i repetitionsarbetet på hemmaplan inför 
gosskörsfestivalen. Det gör också att vi redan känner varandra lite när vi möts i Rättvik. Information 
bifogas. Sista anmälningsdag är 1 mars. 
 
 
Glöm inte följande i planeringen för 2018 
 

Studieresa Till Tölzen Knabenchor och Regensburger Domspatzen 24-27 april 2018. Det finns få platser 
kvar. 
 

Gosskörernas dag 6 maj. Planera in gosskörens medverkan i gudstjänsten och/eller konsert. Vi vill gärna 
veta vad ni planerar så att vi kan samla allt på hemsidan. Skicka dina uppgifter till styrelsen@gosskor.se. 
 

Jag vill be er alla om hjälp med följande 

 Uppmuntra era kollegor i pastoratet/kontraktet/stiftet att fira gosskörernas dag. Föreslå de 
kyrkomusiker som inte har egen gosskör att samla ihop pojkarna och männen i de körer som 
finns till gemensam manifestation i gudstjänst och/eller konsert. 

 Be era kyrkoherdar och kommunikatörer om full uppmärksamhet på pojkars sång den här dagen. 
Hela dagen bör annonseras som gosskörernas dag. Ni får gärna hänvisa till mig eller be mig ta 
kontakt om ni behöver hjälp i argumentationen. 
Dela gärna: https://www.facebook.com/events/1938100826449571/ 

 
Övningsdag inför gosskörsfestivalen 24 mars i Uppsala. Information finns i foldern om 
gosskörsfestivalen. Sista anmälningsdag är 1 mars. 
 
Gosskörsfestivalen 24-27 maj. Anmälan stänger 1 mars. 
 
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 
styrelsen@gosskor.se. 
 

Körarbete präglas ofta av för lite förberedelsetid och man tvingas kanske inte sällan välja bort repertoar 
för att den är för svår i förhållande till den förberedelsetid som finns. Man kanske arbetar med en känsla 
av att aldrig kunna "bottna" i musiken, utan för mycket lärs in på ytan. Samtidigt vill man ge killarna en 
känsla av att ingå i ett längre perspektiv, få dem att känna "botten" i musiken. Prova att välja ut ett 
stycke, långt och/eller svårt, och ha det som ett långtidsprojekt - kanske för advent om 14 månader. Gör 
ett (kryss)schema för dig själv, där stycket delas in i små, små sektioner på kanske 2 takter, 
en avancerad harmonisk vändning, en lurig insatskedja etc. Beta av dessa i lugn och ro enligt ditt 
schema, 2-3 minuter i veckan. Om någon klagar på att det är svårt kan du förklara att det är minst 34 
repetitioner tills det ska framföras. Till killarna som är i (för)puberteten, som kanske svajar i sin 
sångaridentitet, kan man säga att "när detta framförs kommer du kanske att stå bredvid Martin i basen!". 
Överlag är det bra att de unga, som lever i ett fragmenterat samhälle där mycket ska stressas fram och 
ge omedelbara resultat, att i musiken och kören uppleva långsamma värden och skeenden och de långa 
perspektiven.   
Joakim Olsson Kruse, dirigent för Västerås domkyrkas gosskör och herrkör. 
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November månads gosskörskalendarium 
11/9 15:00  i Sankt Lars kyrka, Linköping: Jubileumskonsert! 

Linköpings Gosskör fyller 5 år 
 

12/11 11:00 i Uppsala domkyrka: Familjemässan Innanför överallt av Kerstin Dillmar och Mårten 
Jansson. Uppsala domkyrkas gosskör och flickkör. 
 

25/11 11:00-16:00 i Hökarängssalen,Söderledskyrkan, Stockholm.Konsert 11:30, 13:00 och 14.00.  
 
25/11 15:00 i Jacobs kyrka, Stockholm: Konsert. Missa L’homme armé: Vår längtan efter fred. Konsert 
med Stockholms domkyrkoförsamlings gosskör. (Fri entré)  
 
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: Stockholms domkyrka, Göteborgs domkyrka, Härnösands 
domkyrka, Kanalkyrkan, Dalby, Enskede, Göteborgs gosskör. Bekräfta snarast till styrelsen@gosskor.se. 
Text + foto minst en vecka före publicering.  
  

 44   Katarina kyrkas gosskör, Stockholm Gregory Lloyd. 
 46   Hemlig gäst. 
 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. Urban Westerlund 
 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 
 
 
Om pojkars sång 
I samband med Linköpings studentsångares 45-årsjubileum förra helgen anordnades en seminariedag 
om pojkars sång, där Lovisa Kronstrand Alinder, Joakim Olsson Kruse och jag medverkade som 
föreläsare. Linköpings gosskör framträdde både under seminariedagen och kvällens jubileumskonsert. 
 
 
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 
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