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ästa HSMF-medlemmar!

Allsången på Roddstadion
Vi inledde 6.6 och hade en lyckad kväll med Pelle sekunderad av Håkan som sångledare och med
över 100 personer i publiken. Tack till Gillekören
som under Markus Nordströms ledning ställde
upp! Trevligt att Gamelikören hade valt att delta
in corpore. Det betyder mycket att ha sångare med
i publiken!
Pelle fortsätter 4.7 tillsammans med rutinerade allsångsackompanjatörerna Harry Stenfors och Leo
Holmgren och med Akademen och barbershopkvartetten Finn Tonic.
Sommarens sista kväll blir 1.8, också då med Pelle
och Håkan samt som i juni med Brage-stråkar.

Festskriften
Skribenten Annika Rentola har träffat många av er
under våren och fortsätter med träffarna i början av
hösten. Kolla gärna att ni svarat på mail av henne.
Det är viktigt att hon får tillräckligt med tid för att
sammanställa materialet.

Sång- och musikfesten i Karleby

Hoppas att ni anmält er! Nästa år gör vi det i samlad
tropp som en del av jubileumsfirandet.
Medlemsmöte onsdag 14.9 kl. 19.00. Platsen meddelas senare.

Trevligt att över hälften av HSMF-ensemblerna var
representerade! Hoppas ni upplevde det värt resan.
Det allmänna omdömet både från enskilda och i
pressen var positivt. Det kändes verkligen festligt
att få bära förbundsskylten framför leden. Fint att
vi var med också med tanke på att vi står inför utmaningen att vara med om att ordna nästa sångfest
i Helsingfors 2021.

Önskvärt att alla ensembler senast då skulle ha definierat sitt jubileumsevenemang - gärna redan till
18.8 då projektgruppen sammanträder.

Vi önskar er en skön sommar och hoppas att vi ses
på roddstadion, på Kuorojen kierros och sedan på
medlemsmötet i september!

Kuorojen kierros och Art Goes Kapakka

Med sångar- och spelarhälsning!
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