Medlemsbrev 8 - 2016

Bästa HSMF-medlemmar!
Här kommer årets sista medlemsbrev med önskan om fina julkonserter! Nedan de konserter vi
vet om. Vilket imponerande lista – både nyskapande och traditionsbevarande!
fre 25.11. kl. 17.30 Julsånger och allsång på Arbis Julvaka: Vox Femina
fre 9.12. kl. 19.00 Jul tillsammans: Walentinakören och Sibbo vokalensemble i Olaus Petri kyrka
lö 10.12. kl. 18.00 Jul tillsammans: Walentinakören och Sibbo vokalensemble i Sibbo kyrka
lö 10.12. kl. 18.00 Julglädje med Kammarkören Idun i Olaus Petri kyrka.
Italienska och franska julsånger, engelska carols.
må 12.12. kl. 19.30 Julkonsert: His Master’s Nose & Samuel Ljungbladh från Sverige i Andreaskyrkan.
ti 13.12. kl. 11.45 Luciatåg: elever från åk 7 i Norsen uppträder i Tyska kyrkan
ti 13.12. kl. 17.00 Luciakröning i Storkyrkan: Eviva och MM
ons 14.12. kl. 18.30 Julkonsert med Lyran och Akademen, Pauluskyrkan
fre 16.12. kl. 18.00 och 20.30 Julkonsert med Lyran och Akademen, Johanneskyrkan
fre 16.12. kl. 19.00 Det doftar jul! GUF-kören i Tenala kyrka
fre 16.12. kl. 19.00 Julkonsert i Ingå kyrka med MM:s seniorkör med Finlands Lucia 2016
fre 16.12. kl. 20.00 Julmusik med Chorus Sanctae Cecilia i Ekenäs kyrka
lö 17.12. kl. 18.00 Det doftar jul! GUF-kören i Pauluskyrkan
må 19.12. kl. 18.00 och 20.30 Julkonsert med MM i Tempelplatsens kyrka, med Finlands Lucia 2016
ti 20.12. kl. 18.30 Julkonsert med MM i Munkshöjdens kyrka med Finlands Lucia 2015, Sonja Lehto
ons 21.12. kl. 9.00 Julkonsert i Tyska kyrkan med ungdomar från Grundskolan Norsen
ons 21.12. kl. 19.00 Gameliköres stämningsfulla julkonsert i Kottby kyrka
Jubileumsåret 2017 står för dörren!


Jubileumsåret inleds med allsång på tjugondagknut i Balders sal, fredagen den 13 januari 2017
kl. 19.00. Det är värdefullt med sångvana i publiken. Kom med!



Inom januari skickas programmet för hela året ut till alla medlemsensembler enligt
meddelat medlemsantal för vidare distribution inom era led. Det innehåller info om alla
konserter, evenemang och övningstidtabeller mm.

Favorit i repris:
 Uppropet att ni skulle meddela en kvalificerad uppskattning om hur många av era
korister som är med om jubileumskonserten har gett magert svarsresultat.
Vi ber därför ”svarslösa” att meddela sekreteraren omgående.


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 på personer som skulle vara bra att ha med
i förbundets ledning!

Till slut två önskningar, den ena att ni rutinmässigt (om det inte redan är praxis) skulle
förmedla medlemsbreven vidare inom era grupper, den andra:

GOD JUL med mycket sång och musik och en god start på vårt jubileumsår!
Ulla-Stina Henricson
ushenricson@gmail.com

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

