
SVENSKA KYRKANS GOSSKÖRSFÖRENING INBJUDER TILL 

GOSSKÖRSFESTIVAL 
RÄTTVIK 26-29 MAJ 2022 

 

Festivalen startar på Stiftsgården torsdag 26 maj kl. 16.00.  

Avslutning och hemresa från Falu Kristine kyrka, söndag 29 maj ca kl. 16.30.  

Inkvartering på Stiftsgården eller på campingen i dess närhet.  

(Middag serveras på Stiftsgården på torsdagen) 

ÅRETS LEDARE: 

STEVEN GRAHL, HUVUDLEDARE.  

Steven är organist och körledare i Christ Church Cathedral i  

Oxford, England. Han är även professor vid Oxford University 

och konstnärlig ledare för Schola Cantorum of Oxford. Han har 

studerat vid Magdalen College och Royal Academy of Music 

och har varit finalist i ett flertal internationella orgeltävlingar, 

bl.a. i S:t Albans. Till festivalen tar han också med sig sin 

gosskör, Christ Church Cathedral Choir. 

 

 
 

 

MARGARETA RAAB, ASPIRANTKÖRLEDARE.

Margareta är organist och körledare i Uppsala  

domkyrka, där hon leder goss– och flickkörerna.  

Hon har tidigare startat och lett gosskör i Oscars  

församling. Hon är ordförande i Svenska kyrkans  

gosskörsförening och blev utsedd till Årets barn–  

och ungdomskörledare 2018.  

 
FÖR ER SOM DELTAR FÖR FÖRSTA GÅNGEN  
Eftersom flera sånger är återkommande repertoar varje år på festivalen blir det  
enklare att förbereda sig för varje år kören deltar. Vi vill förstås att alla förbereder  
sig så gott det går innan festivalen, men låt inte förväntan på förberedelser göra  
resan omöjlig. Killarna från de mindre körerna får det så mycket lättare när de  
befinner sig tillsammans med många andra i en stor kör. Bara den upplevelsen är  
väl värd allt arbete man lägger ner inför festivalen. Vi uppmuntrar därför alla små  
körer att också delta på festivalen även om förberedelsearbetet kan kännas  
övermäktigt första året man deltar.  
Kom ändå! 



REPERTOAR SATB (Rekommenderas från årskurs 4):  
B. Britten:   Rejoice in the Lamb   

T. Tallis:   If ye love me    

T. Tallis:   O nata lux     

H. Purcell:    I was glad    
Om det blir för mycket att lära in för sopranerna kan man istället för Purcell välja att  

låta dem sjunga aftonsångens växelsånger tillsammans med aspiranterna.  
 

REPERTOAR ASPIRANTER: 

G. Dyson:   Magnificat ~ Nunc dimittis    

Spiritual:    Joshua fought the battle of Jericho   

S. Säfsten:   Psalt. 33: Herren vakar över dem   

P. Aston:   Till ingång och växelsångböner 
 

REPERTOAR MANSKÖR CTB (gossaltar är välkomna att vara med)  

T. Tallis.   Lamentations del 1   

ur Songs of Yale:  Steal away        

    De Animals A-Comin 
 

GEMENSAM REPERTOAR: 

G F Händel:    Hallelujakören  

W Åhlén:    Sommarpsalm, vers 2-3 

C C Scholefield:   Den dag du gav oss, SATB, Ab 

H Schütz:    Allas ögon (Ps. 827 ur Psalmer i 90-talet, SATB) 

J O Wallin:    Din klara sol går åter opp  

K. Evén:    Du går aldrig ensam   

På medföljande repertoar– och beställningslista återfinns utgåvorna. ~ Pdf:er på ”Josua”, 

”Psalt 33”, ”If ye love me”, ”O nata lux” och ”Din klara sol” skickas ut efter  

anmälan.  ~ Fler sånger ur antologin ”Songs of Yale” lärs in på plats. Man behöver alltså 

hela boken.  

 

NOTRABATT 

Noteria Musikhandel erbjuder medlemskörer i SKGF 20% rabatt på inköp av de 

noter som används under gosskörsfestivalen. Rabatten gäller vid köp av 

minst 10 exemplar. Beställningslista bifogas.  

www.noteria.se, 0703-23 85 37, info@noteria.se  
 

FRAMTRÄDANDEN MM    

Konsert med Christ Church Cathedral Choir, Oxford.  

Aftonsång på svenska med aspiranterna lördag kl. 18.00.  

Grabbarnas afton på lördagskvällen med diverse  

framträdanden i grupp eller enskilt.  

Avslutningskonsert söndagen den 29 maj kl. 15.00 i Falu  

Kristine kyrka, alla körer.  
 

ÅRETS GOSSOPRAN 

Tävla och vinn utmärkelsen Årets gossopran i Sverige 2022 

Tävlingsstycken ur Brittens Rejoice in the Lamb: mellan siffra 11 och 13, sidan 14-16,  

”For I will consider my cat, Jeoffry”, första versen ur W. Åhléns ”Sommarpsalm” samt, 

för den som vill, en egen vald sång. Varje kör kan på plats den 26 maj anmäla en eller två 

pojkar att vara med och tävla. Juryn består av festivalens ledare. Vinnaren får sjunga 

styckena i avslutningskonserten i Falu Kristine kyrka, den 29 maj samt ett pris. 

Om du har intresserade solister till övriga solon , alt-tenor-bas, i Britten, meddela David 

Pettersson, david.pettersson@gosskor.se.  

 

AVGIFTER—se anmälningstalongen. 

RESEBIDRAG 

Till körer med lång resväg kan bidrag för resan ges.  

Maila styrelsen@gosskor.se för att söka. 
 

ANMÄLAN 

Anmälan senast 1 mars 2021. Se vidare upplysningar på anmälningstalongen.  

Detaljerad information kommer med bekräftelsen. Bekräftelse skickas i april. 

 

 

ÖVNINGSDAG 

Inför festivalen anordnar vi, traditionsenligt, en övningsdag i Örebro Olaus Petri  

lördagen den 2 april 2022 kl. 10-17. Vi kommer att öva på repertoaren som  

ska sjungas i Rättvik. Dagen vänder sig till alla, även aspiranter.     

http://www.echomusik.com

