
 

Medlemsinfo 1/2017 

 

Gott jubileumsår bästa medlemskörer och orkestrar! 

 

Nu börjar det!  
 

Tillsammans kommer vi att ha ett gediget jubileumsfirande och ett spännande år. Tack redan 

nu för att ni ställer upp! Huvudinnehållet utgörs ju av era evenemang. 

 

Nedan info om en del praktiska angelägenheter: 
 

Programboken i A5-storlek och 24 sidor har tryckts upp i 5 000 exemplar med tanke på 

marknadsföring och synlighet under året. Ni finns alla med där med foto, en kort beskrivning 

av er ensemble och ert jubileumsevenemang. Vi delar ut dem frikostigt bl. a. på den 

finlandssvenska kryssningen och på Pangsångfesten. Vi tillhandahåller den på 

förbundsevenemangen och utgår ifrån att ni ger ut den på era konserter, utöver det egna 

programmet. På det här sättet kan vi göra reklam för varandra och för helheten. 

Dekaler för körpärmar har tryckts upp. Antagandet är att det i den mån som körpärmar 

används handlar om en svart A4. Dekalen placeras på pärmens framsida, 3 cm från över- och 

högerkant. Styrelsen utgår ifrån att ni använder er av dem på era jubileumskonserter. Gärna 

också annars under 2017!  

Vi har skaffat två roll-ups med jubileumslogon. Mycket önskvärt att ni ställer upp dem i 

foajéer, på scener eller där det bäst passar – kontakta Martina då det är roll-up-dags! 

Styrelsen kommer att ha en representant närvarande vid vart och ett av jubileumsevene-

mangen. Hen kan framföra en KORT förbundshälsning. För de närmast förestående konser-

terna är personerna utsedda. De tar kontakt före konserten ifall ni inte hört av er till dem.  

Walentina 14.2:  Dani Lindroos, 050-64953, normanwibe@gmail.com  

Eviva 4.3: Monica Lindeman, 050-4389444, lindeman.monica@gmail.com  

Vox Feminas 8.3:  Emelie Möllerström, 045-1385045, emelie.mollerstrom@gmail.com  

His Master Noise 19.3: Sonja Londen, 0400-777350, sonja.londen@gmail.com  

 

 

* Jubileumsårets första evenemang är Allsång på tjugondag Knut nu inkommande fredag, 

den 13 januari 2017. Välkomna med att sjunga ut julen i Balders sal, från kl. 18.30. * 

Kom gärna med – ju flera sångglada vi är, desto mäktigare låter det! Om någon från er kör 

kommer, så delar vi gärna ut ovan nämnda programböcker och dekaler till er grupp!  

 

Ta kontakt om ni har frågor, tankar eller idéer kring jubileumsåret eller förbundets verksamhet 

i största allmänhet. Och sjung och spela bra – och kom ihåg att titta på dirigenten emellanåt! 

 

 Ulla-Stina Henricson, ordförande Martina Lindberg, sekreterare 

 ushenricson@gmail.com martina.lindberg@brev.fi, 050-5666223 
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