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
Ungdomskörer i hela Sverige

Arbetet med att bygga upp ungdomskörsregioner över hela landet fortskrider. Under 2022
pågår ett pilotprojekt där uppbyggnaden av två regioner följs. Ett första regionevenemang äger
rum i Umeå i maj för Region Norr. Under 2023 är förhoppningen att alla regioner kommer igång
med verksamhet för att erbjuda utveckling och inspiration för lokala körer. Det handlar i första
hand om evenemang för församlingsungdomskörer och/eller uppbyggnaden av en regionkör.
Även en nationell ungdomskör planeras återstarta under 2023. Nu söks också finansiärer för
arbetet. Mer information finns på sjungikyrkan.nu eller kontakta lovisa@sjungikyrkan.nu.

Vårens sista samtal om sjungande barn

Den 28 april avslutas vårens samtalsrundor om sjungande barn med ett rådslag: Var finns
inspirationen och frustrationen, vilka idéer och problem behöver lyftas? Var med och påverka
kommande arbete och innehållet i höstens träffar. Anmälan senast 26 april. Sjungande barnsamtalen är ett digitalt personalrum om sång, barn och församling och äger alltid rum klockan
10–11.15. Inom ramen för arbetet har det också gjorts en argumentationsguide för barn- och
ungdomskörer liksom en hjälp för delat ledarskap i barnkör. Båda kan laddas ner från vår
hemsida.

Ukrainakonserter i Kyrkokörjournalen

Årets tredje nummer av Kyrkokörjournalen handlar bland annat om de många stödkonserter för
Ukraina som getts i kyrkor runt om i landet. Läs om den unga pianisten Anastasiia som kommit
till Junsele, Kerstin och Rolf i Fresta som ser tydliga paralleller till Finland, Ivetta som dragit
ihop stora delar av Stockholms kulturliv till fredskonserter och många fler. Tidningen kommer
ut runt 10 maj. Beställ en årsprenumeration (6 nummer för 190 kr) eller lösnummer (40 kr)
genom ett mejl till bestallning@sjungikyrkan.nu.

Psalmsymposium i Sigtuna
Det finns ett fåtal platser kvar till psalmsymposiet på Sigtunastiftelsen 20–21 maj. Bland många
medverkande under rubriken Ett vibrerande nu – Psalmen, samhället och samtalet finns Py
Bäckman, Mattias Lundberg, Karin Runow och Susanne Wigorts Yngvesson. Symposiet startar
vid lunch på fredagen och pågår till lördag eftermiddag. Mer information och anmälan, senast 11
maj, på Sigtunastiftelsens hemsida.

Många vill åka på ungdomskörfest

Jönköping är värd för årets ungdomskörfest som äger rum 7–9 oktober. Bara sex dagar efter att
anmälan öppnade var alla 200 platser bokade. Fram till 1 juni går det dock att anmäla kören till
en reservlista. Information och länk till anmälan finns på sensus.se/korfest.

Nytt körverk på funktionärskonferens

Sveriges Kyrkosångsförbund inbjuder funktionärer från de olika delförbunden till funktionärskon-ferens i Sigtuna 11–12 november. På fredagskvällen kommer det nya körverket Tellus – en
sårbar skönhet att framföras. Verket är skrivet av Anna-Karin Klockar och Sven Hillert för barnoch vuxen-kör och har beställts av Stockholms stifts kyrkosångsförbund. Texten är skriven
utifrån barns tankar om skapelsen och klimatet. Vi hoppas kunna erbjuda ett antal platser i
Stora salen på Sigtunastiftelsen till allmänheten.

Vintermöte 2023

I år fick Vintermötet i Sigtuna dessvärre ställas in, och därför satsar Sveriges
Kyrkosångsförbund på ett nytt Vintermöte redan nästa år. Denna fortbildningskurs för alla som
är intresserade av kyrkans sång och liturgi äger rum 9–11 januari.

Vuxenkörfest 2023 i Halmstad och Umeå

Om ett drygt år är det äntligen dags för vuxenkörfester igen! 19–21 maj, Kristi
himmelsfärdshelgen, arrangeras den i Halmstad och 16–18 juni i Umeå. Repertoarlistan liksom
mycket annan information finns på sensus.se/korfest. Anmälan öppnar under senhösten.

Bortskänkes: Sverigeguide för psalmturisten

Sensommarnumret av Kyrkokörjournalen 2021 innehöll en 18-sidig Sverigeguide för
psalmturisten, späckad med utflyktstips och psalmkunskap. Det finns fortfarande exemplar kvar
av tidningen, som vi nu skänker bort mot portokostnad. De allra flesta tipsen lär vara aktuella
också denna sommar. Skriv till bestallning@sjungikyrkan.nu. Först till kvarn gäller.

Kördiplom för nedladdning

Vill du visa din uppskattning för kören vid terminsslutet? Kanske kan Sveriges
Kyrkosångsförbunds kördiplom passa. Diplom i några olika varianter kan laddas ner gratis från
arkivet på sjungikyrkan.nu.

Aktuellt i Kör-Sverige
Hög tid anmäla sig till dirigentkurser

Flera körförbund står bakom de årliga dirigent- och körledarkurserna i Malmö. I år är datumen
8–13 augusti och de olika kurserna som ges är dirigentkurser A och B, Master Class, Barnkör,
Ungdomskör samt Folkmusik och kör. Anmälan sker via www.sensus.se/dirigentkurser senast 1
maj.

Alfvén sing along och körsamarbete

Den 1 maj är det 150 år sedan som Hugo Alfvén, tonsättare av odödliga körsånger som Uti vår
hage och Glädjens blomster, föddes. Detta firas bland mycket annat med ett stort sing alongevenemang i Berwaldhallen den 19 november. Sveriges Kyrkosångsförbund är en av flera
samarbetspartners. På repertoaren står Alfvéns mest älskade körsånger samt några helt

nyskrivna tolkningar. Radiokören under ledning av Cecilia Rydinger medverkar.
I samband med sing along förmedlar Kyrkosångsförbundet kontakt mellan deltagande
tillresande körer och körer i Stockholms stift för att samarbeta om körsång i högmässan på
domssöndagen den 20 november. Anmäl intresse till marita@sjungikyrkan.nu senast 31 augusti.
Antalet värdförsamlingar är begränsat.

Körförbunden samlar sig

Fem körförbund mobiliserar sedan en tid tillbaka för att få upp körsången på den politiska
agendan. Flera rundabordssamtal har sedan i höstas genomförts med företrädare för
Equmeniakyrkans sångarförbund, Föreningen Sveriges Körledare, Sveriges Kyrkosångsförbund,
Sveriges Körförbund och UNGiKÖR. En handlingsplan håller på att utarbetas för att synliggöra
körsångens betydelse för enskilda och samhället och inte minst för skolbarn. Som ett led i
arbetet inbjöds också organisationernas styrelseledamöter till ett digitalt diskussionsmöte i
början på april.

Körsång till stöd för bin

Duon The Flying Bumblebees engagerar sig för de hotade vildbina. Duon har skrivit och spelat in
sången Humlesång (Hyllning till sommarkvällen), och vill att så många som möjligt – körer,
skolklasser och andra sångare – ska sjunga den. Sången finns i flera arrangemang och noten kan
laddas ner från www.theflyingbumblebees.com. För varje unik nedladdning skänker projektets
sponsorer 10 kronor till Naturskyddsföreningens Operation: Rädda Bina.

Kalendarium Sveriges Kyrkosångsförbund
Här finns planerade aktiviteter i riks- och delförbund. Läs mer om aktiviteterna på
sjungikyrkan.nu
eller respektive länk nedan.
28 april

Sjungande barn-samtal (digitalt)

7 maj

Stiftsbarnkördag, Strängnäs domkyrka, Strängnäs stifts kyrkosångsförbund

8 maj

Vivaldis Gloria med ungdomar från Västernorrland, Gudmundrå kyrka,
Västernorrlands kyrkosångsförbund

10 maj

Kyrkokörjournalen nr 3 kommer ut

13–14 maj Gregorianskt dygn i Vadstena, Laurentius Petri Sällskapet, anmälan stängd
20–21 maj Psalmsymposium på Sigtunastiftelsen, få platser kvar
26–29 maj Gosskörsfestival i Rättvik, Svenska kyrkans gosskörsförening, anmälan stängd
28–29 maj Haydns Skapelsen med sångare från hela Västernorrland, Sundsvall och
Kramfors, Västernorrlands kyrkosångsförbund
10–11 juni Barnkörläger i Höga kusten, Västernorrlands kyrkosångsförbund
1–7 aug

Ljungskile körvecka, Skara stifts kyrkosångsförbund

2–7 aug

Internationell Kristen Danskonferens, Gullbrannagården, Psalto

8–13 aug

Dirigent- och körledarkurser i Malmö

30 aug

Kyrkokörjournalen nr 4 kommer ut

4 sep

Körsångens dag, Sveriges Körförbund

14–19 sep Liturgikkurs i Solesmes, fullbokad
7–9 okt

Ungdomskörfest i Jönköping, endast reservplatser

7–9 okt

Schützhelg i Lund, Svenska Schützsällskapet

8 okt

Barnkördag med tema barnkör och orgel, Stiftsgården Stjärnholm,
Strängnäs stifts kyrkosångsförbund

18 okt

Kyrkokörjournalen nr 5 kommer ut

20 okt

Ordförandemöte, digitalt

11–12 nov Funktionärskonferens i Sigtuna
19 nov

Sing along-konsert Hugo Alfvén

20 nov

Körsamarbete i Stockholm

6 dec

Kyrkokörjournalen nr 6 kommer ut

9–11 jan

Vintermöte i Sigtuna

19–21 maj 2023 Vuxenkörfest i Halmstad
16–18 juni 2023 Vuxenkörfest i Umeå
__________________________________________________________________________

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
sjungikyrkan.nu
Facebook
Instagram
________________________________________________________________________________

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

