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Nyhetsbrev september 2017 
 
 
 
Terminsstart  
Nyhetsbrevet är tillbaka! Styrelsen har rivstartat med två dagar i Vadstena med att 
lägga upp årets kort- och långsiktiga arbete. Här är årets styrelse: 
 

Margareta Raab- ordförande, Joakim Olsson Kruse- vice ordförande, Vivi Boozon- 
sekreterare, Lovisa Kronstrand Alinder, Urban Westerlund och Karin Skogberg 
Ankarmo - ledamöter, David Pettersson- gossrepresentant. Erik Svensson- kassör 
saknas på bilden. 
 
Enkäten . bifogad fil 
Här kommer äntligen sammanställningen av enkäten om gosskörledarnas arbetstid. 
Vi hoppas att den kan vara till hjälp. Om du inte har svarat på enkäten- gör det gärna 
så att sammanställningen blir mer heltäckande, 
 
Gosskörsfestivalen 24-27 maj 2018 
Vi är glada över att kunna presentera dirigenterna till nästa gosskörsfestival.  

 

Huvudledare blir Gilles Gérard från i Frankrike. Han är sedan 2000 dirigent och 
musikalisk ledare vid körskolan Maîtrise de la Perverie i Nantes, Brétagne. I dagarna 
flyttar Gilles till Sainte-Anne d’Auray där han tillträder en tjänst som kördirigent vid 
Académie de Musique et d’Arts Sacrés. Det blir fransk barock och romantik.  
 

Aspiranterna kommer att ledas av Lars Beckman som är organist i S:t Olofs 
församling i Norrköping. Han har tidigare varit dirigent för S:t Hans gosskör 

och var en av grundarna till Linköpings gosskör och dirigent för den fram till 2015. Lars var 
också ordförande i Svenska kyrkans gosskörsförening fram till 2015. Som vanligt har 
aspiranterna en egen repertoar. Även den här gången sjunger de också tillsammans med 
sopranerna, och det blir Messe basse av Fauré. 
 

Fullständig repertoar kommer. 
 
Nytt vykort – grattis till vinnaren av fototävlingen 
Grattis Louise Hedenstierna som vann fototävlingen och kommer att få sin bild på SKGF:s vykort. 25 
ex av vykortet kommer på posten! 
 
Glöm inte följande i planeringen för 2018 
Studieresa - se bifogad fil. 
 

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. 
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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. 
 

Om man vid något tillfälle har anledning att prata om vikten av att alla ska sjunga samtidigt, kan man 
plocka fram en gammaldags metronom (en sådan med metallpinne som man skjuter en tyngd på). 
Just en sådan, där man tydligt ser vad som händer om man skjuter tyngden, brukar fascinera 
pojkarna. Låt dem sjunga samma sång i olika tempon. Frågan om hur det snabbaste eller 
långsammaste låter brukar alltid komma :-) 
Annika Blohm, dirigent för Linköpings gosskör. 

 
September månads gosskörskalendarium 

 

Lördag den 9 september kl 19:00 i Uppsala domkyrka: Konsert på kulturnatten.  

Uppsala domkyrkas gosskör. 

 

Söndag den 24 september kl 11:00 i St Matteus kyrka, Stockholm: Högmässa. 

Medverkan av Stockholms gosskörs konsertkör. 

 

Måndag den 25 september kl 18:00 i Uppsala domkyrka: Aftonsång. Lilla gosskören. 
 

http://skgf.sjungikyrkan.nu/?q=content/konsertkalender 
Hjälp till att hålla kalendariet komplett genom att skicka information om era gudstjänster och konserter 
till karin@stockholmsgosskor.se.  
 
Presentation av gosskörsföräldrar 
Presentationsrundan av våra viktigaste supporters- gosskörsföräldrarna pågår för fullt. Säkert har ni 
alla någon särskilt brinnande, engagerad, lojal och uppmuntrande förälder som ni vill lyfta fram. Inför 
höstens schema saknar David bekräftelse från alla utom Falun, Karlskrona, Västerås, Österåker, 
Danderyd och Jönköping. Var snälla och gör det snarast till david.pettersson@gosskor.se Text + foto 
minst en vecka före publicering.  
  

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