
SVENSKA KYRKANS GOSSKÖRSFÖRENING INBJUDER  TILL 

GOSSKÖRSFESTIVALER 

 

RÄTTVIK 18-21 MAJ 2023 
 

Festivalen startar i Leksands kyrka torsdag 18 maj kl. 16.00.  

Avslutning och hemresa från Falu Kristine kyrka,  

söndag 21 maj ca kl. 16.30.  

Inkvartering på Stiftsgården eller på campingen i dess närhet.  

(Middag serveras på Stiftsgården på torsdagen) 

 

 

TALLNÄS 22-24 september 2023 
 

Festivalen startar på Tallnäs stiftsgård fredag  kl. 17.00.  

Avslutning och hemresa från Jönköpings Sofia kyrka,  

söndag 24 september ca kl. 16.30.  

Inkvartering på Stiftsgården.  

(Middag serveras på Stiftsgården på fredagen) 



GOSSKÖRSFESTIVALEN 

i RÄTTVIK 

ÅRETS LEDARE: 
STEFAN PARKMAN, HUVUDLEDARE       

Stefan Parkman är seniorprofessor i kördirigering vid Uppsala universitet,  
utnämnd till Director cantorum. Han har en omfattande körledargärning bakom 
sig som sträcker sig fram till professurer vid Universität der Künste i Berlin och 
Hochschule für Musik i Dresden. 

Han är verksam som kör- och orkesterdirigent, och har varit dirigent för bl.a  
Uppsala domkyrkas gosskör, KFUM:s Kammarkör, Enköpings Kammarkör, danska 
Radiokoret och är sedan 1983 dirigent för Uppsala Akademiska Kammarkör, UAK.  

Utöver sina ordinarie åtaganden är Parkman regelbundet gästdirigent för många erkända europeiska (radio)körer 
och har engagerats av många skandinaviska symfoniorkestrar, men är även en efterfrågad lärare och föreläsare. 
Stefan Parkman är ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och har emottagit medaljen Litteris et Artibus av  
H. M. Kung Carl XVI Gustaf. (foto: Elin Stahre) 
 
 

ANNA KJELLIN, ASPIRANTKÖRLEDARE
Anna Kjellin är kyrkomusiker och körledare i Falu pastorat sedan 1996. Anna har,  
förutom kantorsexamen, utbildning i kördirigering och körpedagogik. Anna vill  
verkligen ge barn och unga det allra bästa – inte bara sångglädje utan också  
röstmedvetenhet, struktur, klang och självförtroende. Hon lägger mycket tid på att  
hitta musik med kvalitet som utmanar och breddar barn och ungdomars referensram. 

Anna är ordförande i Ung kyrkomusik inom Västerås stifts kyrkosångsförbund och  

sedan 2018 även ordförande i Västerås stifts kyrkosångsförbund samt sedan 2021  

styrelseledamot i Sveriges kyrkosångsförbund. Dessutom ingår Anna i kyrkostyrelsens  

särskilda kommitté för komplettering av liturgisk musik till kyrkohandboken.  
 

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

FRAMTRÄDANDEN MM    

Konsert med Uppsala domkyrkas gosskör i Leksands kyrka torsdag kl. 16.00. Bland annat framförs verket In fide spiro 

för gosskör, kyrkorgel och rockband. (Kontakta styrelsen om din kör behöver hjälp med transporten till Rättvik efteråt.) 

Vesper med aspiranterna och manskören lördag kl. 18.00.  

Grabbarnas afton på lördagskvällen med diverse framträdanden i grupp eller enskilt.  

Avslutningskonsert söndagen den 21 maj kl. 15.00 i Falu Kristine kyrka, alla körer.  
 

ÅRETS GOSSOPRAN 
Delta i tävlingen  Årets gossopran i Sverige 2023 
Tävlingsstycken: 1) ur Händels Messias nr 20 (Novello) från takt 26, Come unto him. 2) första versen ur W. Åhléns 
”Sommarpsalm” samt för den som vill, 3) en egen vald sång. Varje kör kan på plats den 18 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 21 maj samt ett pris. 

Om du har intresserade solister till altsolot i sats 20 (He shall feed his flock) eller till valfri tenor- eller basaria ur  
Messias, meddela david.pettersson@gosskor.se.  



REPERTOAR SATB (Rekommenderas från årskurs 4):  
Ur Messias av GF Händel, utgåva Novello:  

And the Glory of the lord, nr 4 

For unto us a Child is born, nr 12 

Glory to God in the highest, nr 17 

All we like sheep, nr 26 

Lift up your heads, nr 33 

Hallelujah, nr 44 

 

REPERTOAR MANSKÖR TTBB (CA är välkomna med): 

Ur Manskörsprisma, Gehrmans förlag 

C Nielsen   Aftenstemning   

H Alfvén   Aftonen   

J Sibelius   Fridolins dårskap   

CM Bellman/H Sund Käraste bröder  

REPERTOAR ASPIRANTER:  

Svensk psalm 361  O du helge Ande, kom (Ab) 

B Chilcott   Can you hear me?  

Piret Rips    Kyrie ur Mässa 

G Riedel   Nu är det kväll (A) 

A Sköld   Kväll i trädgården 

G Riedel   Du är skaparen (Bb) 

 

 

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, SATB  

J O Wallin   Din klara sol går åter opp  

K. Evén    Du går aldrig ensam   

NOTRABATT 

Noteria Musikhandel erbjuder medlemskörer i SKGF 20% rabatt på inköp av de noter som används under gosskörs-

festivalen. Rabatten gäller vid köp av minst 10 exemplar. Beställningslista bifogas.  

www.noteria.se, 0703-23 85 37, info@noteria.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 2023. Se vidare upplysningar på anmälningstalongen.  

Festivalen har ett deltagartak på 300 personer. Utöver en körledare en ledare per tio korister. Om särskilda behov föreligger - 

kontakta styrelsen så försöker vi hitta en lösning. 

Detaljerad information kommer med bekräftelsen. Bekräftelse skickas i april. 

 

ÖVNINGSDAG 

Inför festivalen anordnar vi, traditionsenligt, en övningsdag i Sofia församling, Stockholm, 11 mars 2023 kl. 10-17. Vi kommer att 

öva på repertoaren som ska sjungas i Rättvik. Dagen vänder sig till alla, även aspiranter.     

  

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 festiva 

len även om förberedelsearbetet kan kännas övermäktigt första året man deltar. Kom ändå! 

På medföljande repertoar– och beställningslista anges utgåvorna. ~ Pdf på Din klara sol och Kyrie skickas ut efter anmälan.   

http://www.echomusik.com


GOSSKÖRSFESTIVALEN 

PÅ TALLNÄS 

EN NY FESTIVAL – NYA MÖJLIGHETER - FÖRSTA GÅNGEN FÖR ALLA 

Antalet sjungande pojkar och unga män blir fler och fler i avlånga Sverige! SKGF startar därför på prov ännu en festival, 
nämligen Gosskörsfestivalen på Tallnäs, som förläggs till Växjö stift i september 2023.  
Vi vet alla hur en hösttermin startar: Hur ser kören ut? Krockar kören med Olles fotboll? Hinner Axel lära sig låtarna fast 
han är ny? Jaha, där kraschade Filip in i målbrottet!   
 
VAR MODIG NÄR DU ANMÄLER DIN KÖR! Flera sånger kommer att vara återkommande repertoar vid festivalerna, och 
det blir enklare att förbereda sig för varje år man deltar.  
 
Såklart flyter det smidigare om alla förbereder sig efter bästa förmåga innan festivalen – men låt inte förväntan på för 
beredelser göra resan omöjlig! Killarna från nya/mindre körer lär sig mycket av att vara tillsammans i den stora festival 
kören: Bara den upplevelsen är väl värd allt arbete! Vi uppmuntrar därför även mindre och nystartade körer att delta, 
även om förberedelsearbetet kan kännas övermäktigt till en början.  

Tanken med festivalerna är att killarna ska få uppleva hur många de är, lära känna varandra i olika körer, uppleva musik 
som kanske inte ryms på hemmaplan, få förebilder och skapa gruppkänsla. Vid Rättviksfestivalen utses varje år Årets 
gossopran, och eftersom äldre förebilder är viktiga, kommer vid Tallnäs Årets Manskorist att utses: en countertenor, 
tenor eller bas som alldeles särskilt är en förebild för både yngre och jämnåriga. Tävlingsstycke kommer att vara första 
versen ur ”Alta trinita beata” (melodi, i valfritt läge).  

 
 
 

ÅRETS LEDARE: 
DAG VIDEKE       
Dag Videke arbetar som organist i Landskrona församling och som lärare i kyrkomusik på SKUI  
(Svenska kyrkans utbildningsinstitut). På båda arbetsplatserna har han sång som huvudfokus. 

I Landskrona  arbetar Dag med en liten gosskör sedan 2017, jämte denna en damkör och en 
oratoriekör. Dag har en stark förkärlek för den gregorianska repertoaren och på sin lärartjänst 
undervisar han blivande präster i liturgisk sång. 

 
 
 
 

 

JUSTIN HAZELGROVE
Justin Hazelgrove är kyrkomusiker och körpedagog inom Karlskrona-Aspö pastorat, där han  
leder Fredrikskyrkans gosskör och herrkör, samt Fredrikskyrkans kammarkör.   

Han är utbildad i USA och Sverige, och har erhållit en Doctor of Musical Arts examen inom 
körledning med sång/sångpedagogik som biämne.  

. 

 
 
 
 



REPERTOAR SATB (Rekommenderas från årskurs 4):   GEMENSAM REPERTOAR:  
A Vivaldi Gloria        G F Händel   Hallelujakören   
          trad   Alta trinita beata 
REPERTOAR MANSKÖR CTB :       C C Scholefield Den dag du gav oss, SATB (Ab) 
Tallis  If ye love me (E)      H Schütz  Allas ögon, SATB 
          J O Wallin  Din klara sol går åter opp, SATB  
REPERTOAR ASPIRANTER:       K. Evén   Du går aldrig ensam  
G Fauré Messe Basse 
           
     
          
På medföljande repertoar– och beställningslista anges utgåvorna. ~ Pdf på Din klara sol och If ye love me skickas ut efter anmälan.   

 

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    

Grabbarnas afton på lördagskvällen med diverse framträdanden i grupp eller enskilt.  

Avslutningskonsert söndagen den 24 september kl. 15.00 i Jönköpings Sofia kyrka, alla körer.  
 

ÅRETS MANSKORIST 

Delta i tävlingen  Årets manskorist i Sverige 2023. Tävlingsstycke: ”Alta trinita beata”.   

Varje kör kan på plats den 22 september anmäla en eller två korister, countertenor, tenor eller bas,  att vara med och 

tävla. Juryn består av festivalens ledare. Vinnaren får sjunga styckena i avslutningskonserten i Jönköpings Sofia kyrka, 

den 24 september, samt ett pris. 

 

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 april 2023. Se vidare upplysningar på anmälningstalongen.  
Festivalen har ett deltagartak på 90 personer. Utöver en körledare en ledare per tio korister. Om särskilda behov  
föreligger - kontakta styrelsen så försöker vi hitta en lösning. 

Detaljerad information kommer med bekräftelsen. Bekräftelse skickas i maj 

 

ÖVNINGSDAG 

Inför festivalen anordnar vi en övningsdag i Hässleholms församling, 27 maj 2023 kl. 10-17.  

Vi kommer att öva på repertoaren som ska sjungas på Tallnäs. Dagen vänder sig till alla, även aspiranter.     

 

 

 

http://www.echomusik.com


SÅNGPEDAGOG ANNEROSE KRÄMER HÜBNER: 
Vid gosskörsfestivalerna kommer sångpedagog Annerose Krämer-Hübner från  
Tyskland att närvara och vara tillgänglig för koristerna för individuella sånglektioner. 
Annerose har varit med oss under Gosskörsfestivalen i Rättvik vid flera festivaler de 
senaste åren, och vi är väldigt glada att hon kommer att vara med oss även i år,  
både vid Gosskörsfestivalen i Rättvik och vid Gosskörsfestivalen på Tallnäs. 

    

 

 

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


