
Foto Anna von Brömssen

SÖK NU!
8-17 juni har vi prov-
sjungningar inför  
hösten 2020. 
Sista anmälningsdag  
är 29 maj.

Verkar våra körer vara något för dig? 
Välkommen att provsjunga! På nästa 
sida står hur du gör för att anmäla dig. 

Vi ser fram emot att höra din röst! 
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FÖR DIG SOM GILLAR ATT SJUNGA!
I juni är det provsjungning till Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer. 

Vi välkomnar barn och ungdomar mellan 8 och 25 år. 

Domkyrkans Goss- och Flickkörer stöds av entusiastiska föräldrar 
och Ströms

Utveckla ditt sjungande 
Hos oss får du chansen att utveckla din musikalitet och 
din sångröst i en trygg och kreativ miljö. Som medlem i 
våra körer är du en del av Göteborgs domkyrkoförsamlings 
omfattande musik- och konsertverksamhet.  
Goss- och Flickkörerna består av: Gosskörens och 
Flickkörens Aspiranter för nybörjare från 8 år; Gosskören 
för årskurs 4 till målbrottet; Målbrottsgruppen; Yngre 
Flickkören för årskurs 4-6; Äldre Flickkören för årskurs 7 
till gymnasiet samt Gustavi Ungdomskör för gymnasieålder 
och uppåt.

Petter Ekberg, Ulrika Melin Lasson

Vi sjunger tillsammans  
Körerna repeterar varje vecka och medverkar vid hög- 
mässor och konserter i Domkyrkan. Under körresor och 
när vi får besök av andra körer får vi möta sjungande  
barn och ungdomar från när och fjärran. En av vinterns 
höjdpunkter är våra Luciakonserter.  

Läs mer på körernas hemsida,  
www.musikidomkyrkan.se/sjUNGa. 



B PORTO 
BETALT

VILL DU PROVSJUNGA? 

Till målsman för:

Fredag 29 maj måste vi ha fått in din anmälan. 
Du kan anmäla dig per e-post eller brev till: 

e-post:
provsjungning@musikidomkyrkan.se 

Postadress:
Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer
Kyrkogatan 28
411 15 Göteborg. 

Anmälan ska innehålla:
den sökandes namn och födelseår 
vårdnadshavares e-postadress 

Avsändare: Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer, Kyrkogatan 28, 411 15 Göteborg. 
Adresskälla: SPAR, 171 94 Solna. Detta utskick går till barn som fyller 8 år 2020 och är bosatta i Göteborgsområdet. Inga personuppgifter sparas.

Domkyrkoförsamlingen följer och anpassar 
verksamheten efter Folkhälsomyndighetens 
allmänna råd. För att minska risken för  smitt-
spridning har alla fysiska repetitioner och 
konserter ställts in under resten av vårterminen. 
Vi hoppas kunna återuppta vår ordinarie kör-
verksamhet till höstterminen.

Provsjungningarna sker individuellt i ett stort 
rum där vi kan hålla ett säkert avstånd.


