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Hej alla förbundsmedlemmar!
Glad andra maj! Sommaren närmar sig och därmed också allsångerna på Roddstadion.
Bifogar här en affisch om dem – skicka gärna vidare i era led och till era kontakter. Och
om ni har lämpliga ställen där affischen kan sättas upp, så gör gärna det.

Presentation av festskriften och jubileumsverket 17.5 kl. 18.30!
Onsdagen den 17 maj är dirigenter/vicedirigenter och 1-3 medlemmar per
medlemsgrupp välkomna till Arbetets Vänner, Annegatan 26.
> Anmälan per 14.5 till Martina.
Vi får höra om hur festskriften och jubileumsverket blev till. Annika Rentola (text), Cata
Portin (foto) och Nanne Nylund (ombrytning) kommer att vara på plats.
Jubileumsverket presenteras av Sebastian Hilli (musik) och Mårten Westö (text).

Försäljning av FESTSKRIFTEN, pris 20 € (för studeranden 10 €)
Vi hoppas att så många som möjligt av förbundets medlemmar vill köpa skriften. Den är en
trevlig beskrivning av alla medlemsgrupper – Annika har gjort ett fantastiskt jobb med texten
tycker vi och Catas bilder stöder innehållet på ett fint och mångsidigt sätt!
Boken kan köpas den 17.5

kontant betalning eller på föreningens konto
Enkelt sätt att få böcker till hela kören/orkestern!

och i biblioteket på AV, Anneg. 28 följande måndagar och onsdagar i maj:
8.5, 10.5, 15.5, 17.5, 29.5 och 31.5, kl. 16.30-18.30
av bibliotekarie Åsa Laukonlinna, tfn 0408672675
Ingen kontantbetalning. Åsa ger ut lapp med
betalningsinfo och noterar betalare & antal böcker.
Boken kan beställas av

martina.lindberg@brev.fi / 050-5666223
Med leveransen följer en lapp med betalningsinfo.
Till bokens pris tillkommer en postkostnad på 7,80 €.

På kommande
11.5 Kammarkören Idun i spännnade samarbete med saxofonorkestern Gramofoni,
Rastis, platsen kyrkaFjärdstråket 6 i Nordsjö, styrelserepresentant Monica Lindeman,
lindeman.monica@gmail.com, 0504389444
21.5 Svenska Oratoriekören med Wegelius Kammarstråkar i Howard Goodalls 2000-tals
Requiem, Tempelplatsens kyrka, styrelserepresentant Ulla-Stina Henricson
OCH så allsången på roddstadion 5.6, 3.7, 7.8 och 4.9.

Hänt sedan senast
Bejublade manssångare har varit i farten för fulla hus: vårligt stämda Frihetsbröder
21.4 och MM:are den 22 april med körkavalkad för 100-åriga Finland.


Meddela Martina publiksiffrorna, gärna också annan relevant information.

Finland sjunger 6.12
FSSMF ordnar tillsammans med lokalförbunden ett publikt sångtillfälle på
självständighetsdagen med givna nationella sånger i blandkörssättning. Vi efterlyser
värdkör/er villiga att ta sig de praktiska arrangemangen? Kontakta Martina.

Förtjänsttecken
Om ni vill uppmärksamma någon i era led med förbundets förtjänstmärken eller bland
svenskar i staden under jubileumsåret, så är det nu dags att meddela oss därom. Vi
behöver veta hur många märken vi ska beställa, nämligen.
Ansök per 17.5.2017. 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 i samband med jubileumskonserten.

Vi önskar er alla sköna vårdagar! Ta kontakt om ni undrar över något!

Vi hörs!
ordförande Ulla-Stina
ushenricson@gmail.com
0500-419 661

sekreterare Martina
martina.lindberg@brev.fi
050-5666 223

