SKGF anordnar den fjärde studieresan 20-23 april 2021.
Escolania Ntra. Sra. de los Desamparados, Valencia
Escolania de Montserrat, Barcelona

Svenska kyrkans gosskörsförening bjuder dig som är ledare för en av våra medlemskörer på
studieresa med besök hos två spanska gosskörer - för att se, höra och uppleva deras
hemmamiljöer.

Escolania Nostra Signora de los
Desamparados, Valencia
https://www.escolania.org/
Kören grundades 1958 på initiativ av Valencias
ärkebiskop. Gosskören, som utbildas vid en
egen pojkskola, tjänstgör i basilikan Nostra
Signora de los Desamparados. Pojkarna får en
gedigen utbildning även i instrument och från
kören hämtas ofta solister till opera- och
symfoniproduktioner.

Escolania de Montserrat, Barcelona
http://www.escolania.cat/en/
Klostret i Montserrat grundades 1025 och kören
omnämns i skrift för första gången 1307. Idag är
skolan en modern internatskola för 54 pojkar mellan
9 och 14 år. Pojkarnas eftermiddagar ägnas åt
musik och dagens körledare är utbildad vid skolan
och mån om att föra traditionerna vidare såväl som
att öppna mot modernare projekt.

Studieresan startar tisdag 20 april vid lunchtid i Valencia samt avslutas fredag 23 april vid lunchtid i
Barcelona. Håll utkik efter program och annan information på www.gosskor.se.
Valencia ligger knappt tre timmar med tåg från Madrid samt drygt tre timmar med tåg från
Barcelona. Det går att flyga till Valencia med mellanlandning i exempelvis München eller Frankfurt.
SKGF arrangerar och bekostar:
Tre hotellnätter
Tågresa Valencia-Barcelona
Studiebesök
Konserter
Måltider samt resa till Valencia och från Barcelona arrangeras och bekostas av deltagarna själva.
Be din arbetsgivare att få resan som fortbildning.
Forum för samordning av resa inom gruppen finns.
Maxantal 12 deltagare. Platserna delas ut i den ordning anmälan kommer. I första hand erbjuds en
dirigent från varje gosskör plats.
Anmälan under perioden 1/9 2020- 1/1 2021 till margareta.raab@gosskor.se.
För att alla ska ha samma chans tas ingen anmälan emot före 1/9. Anmälan blir bindande 1/1
2021.

