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Välkommen till nyhetsbrevet
Sveriges Kyrkosångsförbunds nyhetsbrev kommer ut två-fyra gånger per år.
Välkommen att prenumerera! Sprid gärna nyhetsbrevet till andra som du tror är intresserade.

Aktuellt i Sveriges Kyrkosångsförbund
Ny fortbildning om Kören som växtplats
Välkommen att delta i en distansutbildning om sångens och musikens betydelse i våra liv
och i våra församlingar! Bland annat kommer den nya boken Vi älskar att sjunga finnas med
som kurslitteratur och det blir flera olika gästföreläsare.
Fortbildningen vänder sig i första hand till kyrkomusiker och präster och ges i form av fyra
digitala kurstillfällen under våren (11 februari, 17 mars, 13 april, 6 maj.) Däremellan jobbar du
med egna mindre uppgifter i din hemförsamling.
Arrangörer är Lunds stift, Sensus studieförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund och Soulful
Music. Anmälan senast 5 februari garanterar plats. Kursavgiften 1495:-, inklusive Vi älskar
att sjunga, faktureras av Sensus. Läs mer på korensomvaxtplats.se

Psalmtema i Kyrkokörjournalen
Den 2 februari kommer årets första nummer av Kyrkokörjournalen ut, och därmed inleds ett
årslångt tema om psalmer. Svenska kyrkan är i startgroparna för en revision av psalmboken
och det skrivs psalmer som aldrig förr, så detta alltid aktuella ämne är aktuellare än
någonsin. Under året kommer många människor som arbetar med psalmer att intervjuas,
nya psalmtexter publiceras, det blir läs- och lyssningstips, en historisk psalmodyssé,
omröstningar och tävlingar. Och inte minst: Läsarnas favoritpsalmer ska utses. Häng med
hela året! En årsprenumeration (6 nr) kostar 190 kronor och beställs genom ett mejl till
bestallning@sjungikyrkan.nu. Mängdrabatt ges för minst 6 prenumerationer.

Var med och samtala om sjungande barn
Sveriges Kyrkosångsförbund har startat ett särskilt arbete om sjungande barn. Välkommen
att vara med och samtala om detta viktiga ämne! Vi bjuder in till digitala samtalsforum om
sång, barn och församling: 25 mars, 22 april och 25 maj. De startar klockan 10 och pågår
under 75 minuter med möjlighet till eftersnack. Det går att vara med en, två eller tre gånger.
Länk till anmälan kommer på Sveriges Kyrkosångsförbunds Facebook-sida och webbplats.
I sjungande barn-arbetet finns även planer på bland annat fortbildningar, påverkansarbete
inom Svenska kyrkan och material för familjekörer.

Uruppföranden 19 juni
Under vuxenkörfesterna som skulle ha arrangerats i Halmstad och Umeå i år var det tänkt att
vinnarna i Sveriges Kyrkosångsförbunds tonsättartävling samt ett beställningsverk skulle ha
uruppförts. Körfesterna flyttas till 2023, men uruppförandena är ändå planerade att ske i år.
Den 19 juni arrangerar Luleå stifts södra kyrkosångsförbund en konsert i Umeå stads kyrka
då de fyra styckena ska uruppföras. Konserten ska kunna ses digitalt. SKsf ser gärna att fler
delförbund arrangerar liknande konserter samma datum.

Annonsera om lediga tjänster
Söker din församling efter musiker? Annonsera då med en länk från sjungikyrkan.nu. Det
kostar 990 kronor och annonsören bestämmer själv hur länge länken ska finnas på sidan.
Annonseringen är också ett sätt att stödja Kyrkosångsförbundet – en riktig win-win-situation!

Ge förslag till barnkörstipendier
Det finns mycket god barnkörsverksamhet i Svenska kyrkan. Känner du till någon som du
tycker borde få särskild uppmärksamhet? Tipsa i så fall styrelsen i ditt delförbund av
Sveriges Kyrkosångsförbund, eller förbundsstyrelsen. Sveriges Kyrkosångsförbund delar
tillsammans med Svenska Kyrkans Unga ut ett stipendium som delas ut under barnkörfesten
i oktober. Sista dag för styrelserna att lämna sina förslag till stipendiekommittén är den 16
juli. Om du vill tipsa förbundsstyrelsen – gör det senast 10 maj, till info@sjungikyrkan.nu.
Läs mer om stipendiet.

Missa inte boken!
Boken om den stora körinventering som Sveriges Kyrkosångsförbund gjort under 2019–2020
kom i november. Vi älskar att sjunga! av Ragnar Håkanson och Marita Sköldberg är både en
grundlig forskningsrapport och en lättillgänglig bok för en bred kultur- och kyrkintresserad
allmänhet. Den är fullspäckad med fakta, tabeller, citat, bilder och reflektioner och ger många
uppslag för diskussioner om kyrkans körer. Boken kostar 230 kronor, mängdrabatt finns.
Boken beställs från Wessmans musikförlag.

Dirigent- och körledarkurser i Malmö
Varje år i augusti arrangeras dirigent- och körledarkurser i Malmö i ett samarbete mellan
flera körorganisationer. Planen för i år är fem kurser: elementär- och fortsättningsnivå,
Master Class, barnkörledning och Anti-Aging för rösten. På grund av pandemin har
ledningsgruppen beslutat avvakta några veckor med att öppna anmälan. Mer information
kommer i slutet av februari.

Kyrkosångsförbundet räddat till i höst
Tack vare ett krisstöd från Statens kulturråd har Sveriges Kyrkosångsförbund nu en
ekonomisk respit till över sommaren. Kyrkosångsförbundets absolut största intäkt är en och
en halv årlig rikskollekt i Svenska kyrkan. Under fjolåret blev intäkterna från dessa drygt
hälften jämfört med året innan, och 2021 lär intäkterna också bli betydligt lägre än tidigare år.
Kulturrådspengarna motsvarar ungefär en fjärdedel av de förlorade kollektintäkterna.
Förbundet kommer även att söka stöd från Svenska kyrkan.
Vill du ge en gåva till Sveriges Kyrkosångsförbund går det alltid bra att göra det via
bankgironummer 880-0617 eller Swishnummer 123 084 5222. Ange att det är en gåva.

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund
Alla fysiska evenemang är preliminära. Läs mer om aktiviteterna på sjungikyrkan.nu.
2 feb

Kyrkokörjournalen nr 1 utkommer

11 feb

Distanskurs: Kören som växtplats, första kurstillfället av fyra

16 feb

Distanskurs: Lär din barnkör läsa noter

2 mars

Distanskurs: Grunderna i att leda barnkör

17 mars

Distanskurs: Kören som växtplats, andra kurstillfället

23 mars

Kyrkokörjournalen nr 2 utkommer

25 mars

Samtalsforum Sjungande barn

13 april

Distanskurs: Kören som växtplats, tredje kurstillfället

22 april

Samtalsforum Sjungande barn

27 april

Distanskurs: Barnkör – vardagen och visionerna

6 maj

Distanskurs: Kören som växtplats, sista kurstillfället

11 maj

Kyrkokörjournalen nr 3 utkommer

25 maj

Samtalsforum Sjungande barn

19 juni

Konsert från Umeå med uruppföranden, sänds digitalt

9–15 aug Dirigent- och körledarkurser i Malmö
26–29 aug Nordiskt kyrkomusiksymposium i Helsingfors nks2020.fi
8–10 okt

Ungdomskörfest i Jönköping

16–17 okt Barnkörfest i Linköping
12–13 nov Förbundsstämma i Höör
25–29 maj 2022 Nordisk kyrkosångsfest i Visby, nksf2022.se
19–21 maj 2023 Vuxenkörfest i Halmstad
16–18 juni 2023 Vuxenkörfest i Umeå
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Kontakt
Lovisa Kronstrand Alinder, nationell körpedagog, lovisa@sjungikyrkan.nu, 070-952 41 21
Marita Sköldberg, redaktör och projektledare, marita@sjungikyrkan.nu, 070-212 21 66
Sofia Lindström, förbundskamrer och sekreterare: sofia@sjungikyrkan.nu, 072–727 12 12
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________________________________________________________________________________

Prenumerera och avregistrera
Välkommen att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Dina personuppgifter sparas så länge du vill få utskick.
Du kan när som helst avregistrera dig, och då tar vi bort dina personuppgifter från vårt register.
Prenumerera
Avregistrera

