Medlemsbrev 7-2016

Bästa HSMF-medlemmar!
Vårt jubileumsår närmar sig med stormsteg – och mycket ska ännu ske innan vi kan ta emot
vårt festår 2017. Här följer dels lite information dels några uppmaningar till er.
Nu behövs allas insatser för att vi ska få ihop helheten!


Innan jubileumsåret kör igång har vi julkonserternas tid. Meddela Martina omgående
om vad er ensemble har på gång inför julen, så sammanställer hon förbundets
aktiviteter och skickar ut hela förbundet till kännedom och som en uppmuntran att gå
på varandras evenemang.



Vi inleder jubileumsåret med allsång på tjugondagknut, fredagen den 13 januari 2017 i
Balders sal.
Finns det någon kör eller grupp, som kunde åta sig att framföra de två vinnande
bidragen från kompositionstävlingen? Ta i så fall kontakt med Martina!
Kompositionstävlingens resultat är avgjort: delat första pris gick till Gudarnas
lyra komponerad av Frank Berger till text av Edith Södergran och Revanche tonsatt
av Camilla Villberg också till text av Edith Södergran. Båda texterna är hämtade ur
samlingen Septemberlyran från år 1918.
Juryn beslöt även att utdela ett särskilt omnämnande till verket Dagen gryr, musik och
text gjorda av Tobias Elfving.
Då tävlingen inte gav förbundet en entydig jubileumssång uppmanas nu alla medlemsensembler att i mån av möjlighet använda sig av de tre bidrag som tävlingen gav.
Noterna hittar ni på vår hemsida, www.hsmf.fi
Sångglada HSMF:are behövs också i publiken!



Inför årsmötet, som hålls onsdagen den 22 februari 2017, har en valberedning utsetts.
Tryggve Gestrin leder beredningsarbetet. Var gärna i kontakt med honom
tgestrin@gmail.com om ni har förslag till personer som skulle vara bra att ha med i
förbundets ledning!



Favorit i repris: Det är dags att börja fundera vem ni vill uppmärksamma med förbundets
förtjänstmärken inom era led eller bland svenskar i staden under jubileumsåret. Ansök
per 30.4.2017. Se närmare www.hsmf.fi under administration om kriterier och
ansökningsförfarande. Där finns också en förteckning på dem som fått förbundets
förtjänsttecken. Tanken är att dela ut märkena efter jubileumskonserten.



I linje med tidigare år erbjuds våra körer möjligheten att uppträda på allsångstillfällena
på roddstadion på sommaren. För att deltagandet ska hinna med i programbroschyren
för jubileumsåret behövs bindande anmälan senast 2.12.2016! Meddela om intresse till
Martina. Deltagandet innebär 1-3 sånger, som uppförs under kvällen.



Sist men inte minst – för att kunna planera övningar och andra praktiska arrangemang
kring vår förestående jubileumskonsert på Musikhuset önskar vi att ni senast den
2.12.2016 meddelar hur många ni tror att kan vara med i kören. Vi förstår att det kan
vara svårt att veta exakt. Också tilläggsuppgift om hur många som är osäkra hjälper oss
storligen.
Medverkan i konserten bygger på att man deltar i skilda damkörs-, manskörs och
blandkörsövningar OCH förutsätter att man deltar i de gemensamma övningarna under
hösten (söndagar) samt i de övningar som ordnas i veckan innan konserten med HSO,
delvis på arbetstid. Enligt nuvarande plan går sista veckans övningar på Musikhuset av
stapeln:
ti 17.10.2017 från kl. 18
to 19.10.2017 på förmiddagen eller eftermiddagen
fre 20.10.2017 generalrepetition kl. 10-13, konsert kl. 19.
Med önskan om en fin annalkande adventstid med mycket sång och musik!
Ulla-Stina Henricson
ushenricson@gmail.com

Martina Lindberg
martina.lindberg@brev.fi, 050-5666223

