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Gott jubileumsår bästa körer och orkestrar!
Jubileumsåret inleddes med allsången på tjugondag Knut. Upplägget var lyckat. Halsbrytarna
slog an tonen och de förenade Brage och Arbis-stråkarna under Gunnar Döragrips ledning
skötte ackompanjemanget med den äran. Sammanlagt ca 70 personer, som sjöng och dansade
ut julen i Balders sal. Gärna hade vi sett flera hsmfare med i leden. Diskuteras kan och bör
upplägget i fortsättningen, men först får vi ägna oss åt jubileumsårets program.
Walentinakörens vändagskonsert gick av stapeln den 14 februari på G 18 – fullt hus och fullt ös
igenom hela konserten! En medryckande konsert där båda körerna bjöd på sig och hade råd
att göra så för de hade verkligen studerat in sina nummer. Bra jobbat Walentina och gästande
Cawiar från Borgå! En fin tradition att bygga vidare på.
Närmast förestående jubileumsevenemang
Styrelsen kommer att ha en representant vid vart och ett av jubileumskonserterna. Hen kan,
om ni anser det lämpligt, framföra en KORT förbundshälsning. Gärna vill också ha vår roll-up på
synlig plats. Följande personer är utsedda för vårens konserter. De tar kontakt ett par veckor
före konserten ifall ni inte hört av er till dem. Två ändrade uppgifter utmärkta med orange.
4.3 Eviva:
Monica Lindeman, 050-4389444, lindeman.monica@gmail.com
8.3 Vox Femina:
Emelie Möllerström, 045-1385045, emelie.mollerstrom@gmail.com
19.3 His Master’s Noise: Sonja Londen, 0400-777350, sonja.londen@gmail.com
25.3 Akademen:
Tryggve Gestrin, 040-8393152 tgestrin@gmail.com
22.4 MM, kl. 18.30:
Martina Lindberg, 050-5666223, martina.lindberg@brev.fi
11.5 Idun:
Monica Lindeman, 050-4389444, lindeman.monica@gmail.com
21.5 Oratorieföreningen: Ulla-Stina Henricson, 0500-419661, ushenricson@gmail.com
Programboken har som konstaterat i info 1-2017 tryckts upp med tanke på marknadsföring. Vi
hoppas att ni frikostigt tillhandahåller programboken vid era evenemang. Extra exemplar av
programboken kan rekvireras av Ulla-Stina. Sprid den så mycket ni kan. Låt oss hjälpas åt att
göra reklam för varandra och för helheten! Använd HSMF:s jubileumslogo i er marknadsföring.
Finland 100 logon kan ni också använda i anknytning till de evenemang som ingår i förbundets
jubileumsprogram - kontakta Martina om ni har frågor om detta.
Festskriften är så gott som tryckfärdig och en bokrelease planeras senare i vår, enligt nuvarande plan
i samband med presentation av beställningsverket till jubileumskonserten. Datum meddelas så
fort det slagits fast.
Festskriften kommer att säljas till subventionerat pris för 20 €, 10 € för studerande.
Noterna för jubileumskonserten
Kurator Håkan Wikman har tillsammansmed Jutta Seppinen och Kari Turunen gått igenom
körsättningarna och framfört sina önskemål till Sebastian Hilli. I skrivande stund är det inte helt
klart när noterna blir färdiga, men vi meddelar så fort tidpunkten klarnar! Målsättningen är att
noterna kan delas ut inom april.

Medverkan i jubileumskonserten
Så fort vi vet det slutliga upplägget för jubileums-konserten kan vi slå fast exakta övningstider
och informera om dem. Vi förstår att många först då kan fatta ett bindande beslut om
medverkan i konserten.
I detta skede skulle vi dock behöva en uppskattning av hur många som kan tänkas komma med
från er kör. I korthet innebär det deltagande i samövningar under hösten, såväl vardagskvällar
som söndagseftermiddagar och också genrep/någon övning under arbetstid i slutet av
konsertveckan. Denna vecka torde vara höstlov för många, men vi hoppas att så många som
möjligt kan delta. Meddela Martina omgående om hur många ni tror att kan vara med. Denna
information är inte bindande, men hjälper oss i planeringen.
”Hela köret med kören” 2.4 och ”Kör för alla” skjuts fram till nästa år
Förberedelserna för kör- och workshopsdagen har inte framskridit i behövlig takt. En del
programpunkter har för lös struktur och moderator saknas. Styrelsen beslöt därför att i
samband med årsmötesbehandlingen av verksamhetsplanen föreslå att dagen genomförs först
år 2018. Årsmötet omfattade förslaget liksom att planen på en ”Kör för alla” också skulle
skjutas fram till år 2018. Vi beklagar, men hellre ordentligt förberett än halvdant.
Årsmötet hölls på Brage 22.2 med drygt 20 personer närvarande. Sedvanliga ärenden behandlades
och föreslagna stadgeändringarna godkändes av årsmötet. Justerat protokoll läggs ut på
hemsidan. Nyvalda i styrelsen är Johan Nyman från Akademen på ordinarie plats och Mats
Westerholm från Frihetsbröderna på suppleantplats. Välkomna i styrelsen!
Sedan styrelsemötet 22.2.2017 har Emelie Möllerström ansvar för uppdateringen av
förbundets hemsida och Facebook m fl sociala medier. Skicka Information om era evenemang
till emelie.mollerstrom@gmail.com, gärna med kopia till Ulla-Stina och Martina.

Vi hörs!
Omvalda ordförande Ulla-Stina
ushenricson@gmail.com
0500-419 661
och
sekreterare Martina
martina.lindberg@brev.fi
050-5666 223

