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Nyhetsbrev oktober 2017
Glöm inte följande i planeringen för 2018
Studieresa 24-27 april 2018. Anmälan är nu öppen.
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.
Gosskörsfestivalen 24-27 maj. Folder och anmälningsblankett bifogas
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.

Seminarium: Sjungande pojkar och sjungande män
SKGF och Linköpings Gosskör med verkar i en seminariedag 20 oktober, anordnad av Linköpings
studentsångare. Information och anmälan här: https://liu.se/artikel/lkss-45-ar

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.
Om koncentrationen tryter och körledaren är tjatig så är det populärt att få vara dirigent en stund, först
får alla öva på en taktart att dirigera, sen får några av killarna prova att dirigera kompisarna på en av
de sånger vi övar på. Både två och tretakt brukar fastna ganska fort, fyrtakt är lite klurigare.
Med de yngre som sjunger kanon brukar de också få leda varsin grupp, antingen med slagfigur, eller
rörelser som passar sången, det får de också göra på familjemässorna, ett nervöst men uppskattat
moment.
Bolla Henriksson, dirigent för Sofia gosskör i Stockholm.

Oktober månads gosskörskalendarium
1/10 11:00 i Uppsala domkyrka: Högmässa. Uppsala domkyrkas gosskör.
8/10 16:00 i Katarina kyrka, Stockholm: Evensong med Sofia gosskör, Katarina gosskör och
Stockholms domkyrkoförsamlings gosskör.
17/10 19:00, Adolf Fredriks kyrka Stockholm: "Låt klinga våra dagar"
Adolf Fredriks gosskör, Adolf Fredriks flickkör och Stockholms musikgymnasiums kammarkör.
21/10 11:30 i Missionskyrkan, Linköping: Inspirationsdag och paneldebatt
Inspirationsdag med paneldebatt om sjungande pojkar och män. Linköpings gosskör medverkar.
21/10 16:00 i Missionskyrkan, Linköping: Festkonsert
Linköpings Gosskör gästspelar vid Festkonsert med Linköpings Studentsångare, 45 år.
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: Katarina, Stockholms domkyrka, Göteborgs domkyrka,
Härnösands domkyrka, Kanalkyrkan, Dalby, Enskede, Göteborgs gosskör. Bekräfta snarast till
styrelsen@gosskor.se. Text + foto minst en vecka före publicering.
40 Lunds gosskör, Egil Kolind.
42 Katarina kyrkas gosskör, Stockholm Gregory Lloyd.
44 Luleå domkyrka. Monica Wasberg.
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

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

