VERKSAMHETSPLAN 2017
Bakgrund
År 2017 fyller Helsingfors sång- och musikförbund r.f. 100 år. Det jubilerande förbundet har sina
historiska rötter i Helsingfors Svenska Sångarförbund, som grundades 1917, och är alltså årsbarn
med det självständiga Finland. Namnet ändrades år 1954 till Helsingfors Svenska Körförbund och
1992 till Helsingfors sång- och musikförbund, vanligen förkortat HSMF.
Att fira jubileum är inte endast att se på det som varit utan också att manifestera dagens
verksamhet. Kvar står utmaningen i att finna former för firande som dagens sångar- eller
musikermedlemmar kan känna sig hemma i och uppleva som sina. Som ett led i denna strävan
kommer förbundet att fira sina hundra år med evenemang som erbjuder något för alla
medlemsensembler.

Mål för jubileumsåret
1.
2.
3.
4.
5.

Uppfylla förbundets uppgift att främja sång- och musikverksamhet i Helsingfors
Stärka samhörigheten medlemsorganisationerna emellan och ge de medverkande upplevelser
och erfarenheter av att uppträda i större sammanhang
Erbjuda Helsingfors-publiken musikupplevelser
Ge de medverkande stöd i det egna musicerandet
Stärka samverkan med andra kulturaktörer över språkgränserna samt med kommunala organ

Målgrupper
1.
2.
3.

Medlemsorganisationerna och de enskilda medlemmarna
Svenska amatörsångare och -musiker i Helsingfors
Den svenska och finskspråkiga publiken i Helsingfors

Jubileumsårets evenemang
Helsingfors sång- och musikförbund är med sina drygt 700 medlemmar ett av de större
medlemsförbunden i Finlands Svenska Sång- och Musikförbund. I utformandet av programmet för
jubileumsåret har arbetsgruppen utgått från att evenemangen ska inkludera alla medlemmar. De
planer som utkristalliserat sig ger möjlighet till medverkan på bred front men också till mera
krävande upplägg.

1. Allsång på tjugondagknut, 13.1
Traditionerna kring tjugondagknut har rätt långt fallit i glömska och förbundet vill bidra till att
återuppliva dem. Allsångstillfället ordnas i Balders sal. Förbundets stråkensembler står för
ackompanjemanget och på programmet står också ringlekar.

2. Kördag med föreläsningar och workshoppar, 2.4
I förbundets regi planeras en dag för medlemmarna i valbara workshops med kompetenta ledare
och med föreläsningsinslag kring aktuella ämnen i musikvärlden. Upplägget är i första hand ägnat
att ge deltagarna impulser och inspiration men också som en möjlighet att arbeta med de egna
färdigheterna. Förbundsledningen ser det som en möjlighet att stärka samhörigheten inom
förbundet, då personer från de olika medlemskörerna och ensemblerna kan mötas i nya
konstellationer. Kördagen hålls på Konservatoriet i Gräsviken.
Under kördagen presenteras även det beställningsverk som förbundet beställt av Sebastian Hilli
och Mårten Westö.

3. Allsång på roddstadion, 5.6, 3.7, 7.8 och 4.9
Förbundet har under flera decennier arrangerat allsångskvällar på roddstadion under sommarmånaderna. I jubileets anda planeras dessa ske med kända speakers och större satsning än
sedvanligt på ackompanjemanget. Sångrepertoaren innehåller och skall också i fortsättningen
innehålla kända vår-, sommar- och höstsånger.
Den 4 september kommer allsångskvällen att ordnas i samarbete med SULASOL Helsingin piiri.

4. Jubileumskonsert på Musikhuset, 20.10
Helsingfors stadsorkester har tackat ja till samarbete med HSMF och därmed kommer förbundets
jubileumskonsert att ges på Musikhuset.
Inför konserten har ett verk beställts, som dels lämpar sig för orkestern och dels för alla körer
inom förbundet. Avsikten är att erbjuda de olika medlemsgrupperna möjlighet att uppträda som
storkör och med orkester, men också att utnyttja de olika styrkor som finns inom förbundet. Mera
krävande partier framförs av de mera elitistiska körerna medan en del av kompositionen lämpar
sig för förbundets månghundrade koristresurs, i samråd med musikklasser från staden.
Mårten Westö har skrivit texten till verket och kompositionen är beställd av Sebastian Hilli.

5. Pröva på Körsång
Pröva på körsång – eller kör för alla – kommer att ordnas under hösten. Alla som vill prova på
hur det är att sjunga i kör är välkomna och satsningen avslutas med medverkan i
avslutningsevenemanget.

6. Julkonsert avslutar jubileumsåret, 17.12
Som en festlig avslutning på jubileumsåret planeras en julkonsert där alla förbundsmedlemmar
förväntas medverka.

7. Medlemsorganisationernas evenemang
Följande evenemang är antagna som del av förbundets jubileumsprogram. Den bärande tanken
har varit att uppmuntra till samsatsningar mellan medlemmarna i förbundet t.ex. damkörerna eller
blandade körerna emellan, konserter med sakral musik, med folkmusik osv.
Följande medlemsgruppers evenemang ingår i jubileumsprogrammet:
14.2
4.3
8.3
19.3
25.3

Vändagskonsert, Walentinakören och sånggruppen Cawiar
Evivakörens 15-årsjubileumskonsert
Kvinnodagskonsert, damkören Vox Femina
Gospel Flow IV-konsert, kören His Masters Noise
Fåglarna – en audiovisuell naturupplevelse, Akademiska sångföreningen

22.4
11.5
18.5
11.11
22.11
9.12
14.12

Konsert med sällskapet Muntra Musikanter
SAXoKÖR, Kammarkören Idun och Helsingin saksofoniorkester Gramofoni
Howard Goodall, Eternal light, Svenska Oratoriekören och Wegelius Kammarstråkar
Jubilatekörens 50-årsjubileumskonsert
Konsert på Ceciliadagen, Chorus Sanctae Ceciliae
Julkonsert, GUF-kören och Nordsjö Sångkör
Julkonsert, Gamelikören, Gillekören och Årgångssången

8. Övrigt
HSMF kommer att medverka på Den stora finlandssvenska kryssningen, som går av stapeln 3-4.2.
Studieförbundet ordnar kryssningen. Finlandssvenska organisationer medverkar i programmet.
Gränsöverskridande samverkan över språkgränsen är angelägen. Redan nu har en del körer
deltagit i Kuorojen kierros och denna gång kommer Helsingfors sång- och musikförbund att delta
i samlad trupp. Vi kommer också att delta i förberedelserna och kommer att vara med och
utarbeta den svenskspråkiga repertoaren för de gemensamma sångerna.

Festskrift
En traditionell jubileumsskrift gavs ut till 80-årsjubileet 1997 och ger en god redovisning för
aktiviteterna under 1900-talet. Därför planeras nu en kompletterande festskrift som ett uttryck för
förbundets och dess medlemsorganisationers verksamhet på 2000-talet och i en form som dagens
aktiva mänska är van vid med fotografier, korta inlägg och intervjuer och en CD med prov på
medlemsorganisationernas nuvarande musikalster.
Redaktör Annika Rentola har intervjuat förbundsmedlemmarna och sammanställt skriften. Som
fotograf har Cata Portin anlitats. Skriften går i tryck i början av året och finns tillhanda 2.4.

Information
Den externa informationen sköts till stor del genom den programbroschyr som trycktes upp vid
årsskiftet. I broschyren presenteras alla jubileumsårets evenemang. Informationen läggs också upp
på förbundets hemsida och varje evenemang delas via förbundets FB-sida.
Under jubileumsåret sköts en stor del av den interna informationsgången per e-post, utöver de
medlemsbrev som skickas ut enligt behov. Viktigt för den inre kommunikationen är att körerna
och ensemblerna använder sig av hemsidan och FB-sidan och att de meddelar om byte av
ordförande, dirigent och kontaktperson.

Ekonomi
Jubileumsåret medför en stor extra kostnad för förbundet och utöver de understöd som redan
beviljats kommer ytterligare ansökningar att göras under året.

