Stödmedlemskap
Föreningen erbjuder nu ett begränsat antal stödmedlemskap för år 2020
i en strävan att ytterligare sprida intresset för körerna.
Att vara stödmedlem 2020 innebär att man lämnar ett ekonomiskt stöd
till körernas verksamhet. Föreningen har som mål att körsångarnas egenavgifter ska hållas nere, framför allt i samband med resor och läger.
Stödmedlemskap i föreningen innebär dessutom följande förmåner:
• Två biljetter till en luciakonsert i december 2020
• Inbjudan för två till samling med dryck och tilltugg inför 		

körernas vårkonsert den 10 maj 2020 med en kort information
om körernas och föreningens verksamhet.
• Löpande information om körernas verksamhet via e-post
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Vill du bidra till
fortsatt utveckling av
Göteborgs Domkyrkas
Goss- och Flickkörer?

Så här går det till
Skicka ett e-postmeddelande till styrelsen@musikidomkyrkan.se och
ange namn, telefonnummer och e-postadress. Ange ”Stödmedlem” i
rubrikraden eller i meddelandet. Sätt in medlemsavgiften 950 kronor på
PG 308411-8 eller swisha till 123 195 1656.
I god tid före Luciakonserterna 2020 kommer du att få välja vilken konsert
du vill närvara vid.

Bli stödmedlem!

Vi ser fram emot att få välkomna dig som stödmedlem i föreningen!
Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer/ g.m. Styrelsen
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Domkyrkans Goss- och Flickkörer stöds av entusiastiska föräldrar och

Foto Anna von Brömssen

Foto Thomas Johansson

KONSERTEN DU HAR ATT
SE FRAM EMOT ÄR EN KONSERT
MED GÖTEBORGS DOMKYRKAS
GOSS- OCH FLICKKÖRER
Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer består av drygt 200 barn
och ungdomar i åldrarna 8 till 25 år fördelade i sju körgrupper.
Inom ramen för Domkyrkoförsamlingens stora körverksamhet får barn och
ungdomar här möjlighet att utveckla sitt sjungande och sin musikalitet.
Genom undervisning i körsång och musikteori bygger vi en körsångarkompetens på hög nivå och lägger grunden för ett livslångt musicerande.
Antagning till körerna sker genom inträdesprov.
Körsångarna förenas av ett brinnande musikintresse och sjunger regelbundet
vid konserter och högmässor i Göteborgs Domkyrka. Genom musiken följer vi
kyrkoåret från Mozarts Requiem (2019) vid allhelgonahelgen till Rolf
Martinssons Lukaspassion (2016) vid påsk; från adventskonserter för skolbarn till Palmsöndagens festliga högmässa. Domkyrkans Luciakonserter
i december har sin motsvarighet i nationaldagskonserten Intåg i sommarhagen i juni. De äldre grupperna har dessutom konsert- och turnéverksamhet både inom Sverige och utomlands.
Gustavi Ungdomskör är en blandad kör för de äldsta ungdomarna och är
det översta steget i körtrappan som leder koristerna genom de åldersindelade körgrupperna. Majoriteten av sångarna i ungdomskören kommer ur
de egna leden, men vi tar också in sökande utifrån. Gustavi Ungdomskör
har rönt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt, med
framskjutna placeringar i flera europeiska körtävlingar. I november 2018
rankades kören på plats 28 bland världens bästa barn- och ungdomskörer
och den anlitas flitigt. Våren 2019 valdes kören ut för att uppträda med
den italienske tenoren Andrea Bocelli på Scandinavium och under hösten
medverkade den i europapremiären av den amerikanska komponisten
Stacy Garrops stora oratorium Terra Nostra tillsammans med Helsingborgs
symfoniorkester och solister.
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Syftet med att delta i körtävlingar är inte i första hand resultatmässiga
framgångar utan det lärande som tävlingserfarenheten medför.
Körsångarna antar musikaliska utmaningar och sporras att överträffa sig
själva. Det är utvecklande både för individerna och för kören som helhet.
Ungdomskörens viktiga roll som förebild för de yngre gör att deras erfarenheter blir en del av den dynamiska körkultur vi vill odla. På så sätt bidrar
tävlandet till körernas kärnverksamhet, att vara kör i Göteborgs Domkyrka.
Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer vill fortsätta
utveckla stödet till körerna så att nya generationer ska få tillgång till ett
gemensamt kulturarv: den svenska körsången!
Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer
Domkyrkoförsamlingen utgör körernas organisatoriska och ekonomiska
fundament. För att körerna skall kunna nå sina konstnärliga mål behövs
ytterligare stöd med praktiska arrangemang och finansiering. Den ideella
föreningen Föreningen Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer står
för en stor del av detta. Föreningen samordnar de vuxna som arbetar ideellt med det praktiska arbetet kring körerna i samband med gudstjänster,
läger, konserter och resor.

