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100 år 2017 – Vi hörs!       
 
 
 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2016 

	

Förbundets	syfte	

Helsingfors sång- och musikförbund r.f. har till uppgift att främja sång- och musik-
verksamhet i Helsingfors. År 2016 kommer förbundet att sträva att fullfölja detta syfte 
genom att  
! fortsättningsvis ordna allsångsverksamhet på tjugondagknut och under 

sommarmånadernas första måndag på roddstadion för Helsingforspubliken och  
! intensifiera förberedelserna för 100-årsjubileet 2017.  

 

Evenemang		

Allsångstillfälle på tjugondagknut anordnas 13.1 i samråd med Föreningen Brage i 
Helsingfors, Kammarkören Idun och damkören Vox Femina under Martina Brunells 
ledning i Brages festsal. Brages verksamhetsledare och Iduns dirigent Karin Pedersen leder 
kvällen.  
Planeringen av och förberedelser för motsvarande tillfälle 2017, vilket kommer att inleda 
jubileumsåret, sköts under hösten så att sångval, platsval, medverkande sångare och 
instrumentalister samt ledare för kvällen är klara inom november för att marknadsföringen 
för tillfället skall kunna skötas väl. 
Allsångskvällarna på roddstadion fortsätter första måndagen i juni, juli och augusti. 
Eventuellt anordnas allsång också i september. Förnyandet av sångurvalet fortsätter och 
möjligen utvecklas ackompanjemanget. 
 
Sångfesten i Karleby 10-12.6. De flesta förbundsmedlemmar kommer att vara 
representerade på sångfesten. 
 

Kontakt	inom	förbundet	

En samling för representanter för förbundsmedlemmarna ordnas i början av hösten.  
Medlemsbrev ges ut 3-4 gånger, därtill e-postkommunikation enligt behov. Viktigt för den 
inre kommunikationen är att körerna och ensemblerna använder sig av hemsidan och 
Facebooksidan och att de meddelar om byte av ordförande, kontaktperson och dirigent. 
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Planering	och	förberedelser	för	aktiviteterna	under	jubileumsåret	2017	

Förberedelserna för jubileumsåret fortsätter: 
• festskriften planeras vara klar kring årsskiftet 2016-17. 
• tidpunkten för och profilen på förbundsmedlemmarnas egna och gemensamma tillfällen  

som de vill markera som en del av jubileumsåret slås fast. 
• jubileumskalendern färdigställs.  
• allsången på tjugondagknut planeras och utvecklas från tidigare år, för att vara en festlig 

öppning på jubileumsåret. 
• workshopsdagen planeras till innehåll och omfång. 
• profileringen av sommarens allsångstillfällen på roddstadion utarbetas.                  
• preliminära planer görs för samling i början på juni med spontana uppträdanden i 

Esplanadparken och ett program på utescenen Espan lava som slutvinjett.  
• deltagande i Kuorojen Kierros. 
• förberedelserna inför och planeringen av jubileumskonserten i oktober 2017 intensifieras.  
• intresset till en gemensam julkonsert utreds och förutsatt att en konsert önskas planeras 

den som en avslutning på jubileumsåret. 
• förhandsmarknadsföring görs till relevanta delar. 

Kuratorns insatser gäller fortsättningsvis det musikaliska innehållet och dess utformning. 
Projektsekreteraren bistår kurator och styrelsen genom handläggning av planerade åtgärder. 
Arbetsgrupper tillsätts enligt behov. 
 

Ekonomi	

Med tanke på den stora extra kostnad jubileumsåret utgör för förbundet kommer 
ansträngningarna att söka understöd att intensifieras under hela år 2016. 
Arbetet med att skaffa sponsorer för jubileumsåret och annonsörer till jubileumsskriften 
inleds. 

 
 
 


