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Hej alla damkörssångare!
Vi har ett nytt år framför oss med nya musikaliska upplevelser, gemensamma körevenemang och
sångarglädje på många olika sätt. Vi har nyligen haft den sista damkörssitsen i Borgå i glatt sällskap.
Tack till alla damkorister som under hösten och vintern varit med på sitsarna runt om i landet.
Eftersom det är sångfest i Helsingfors sommaren 2021 kretsar mycket av verksamheten nu kring just
den och förstås kring vår nya sångbok Damernas lilla svarta.
Förbundshelg i Kotka 7-8.3.2020
Inom FSD är nästa evenemang förbundshelgen i Kotka på Kotkan Lyseo (Kirkkokatu 15). Fokus den
här gången kommer att vara på att lära känna varandra och varandras körer och framför allt att
sjunga tillsammans.
Vi har bjudit in den musikaliska mångsysslaren Tomas Takolander som håller en workshop i Vocal
Painting och Circle Song under lördagen.
Middagen på lördag kväll hålls på den närmast legendariska sjömanskrogen Ravintola Kairo
(www.ravintolakairo.fi). För kvällens program står Kotka Damkör som kommer att presentera Kotkas
musikliv för oss.
Söndagens program består av arbete med sångfestrepertoaren och Damernas lilla svarta, vi hoppas
också kunna presentera ett utgivningsdatum för er under helgen.
Programmet för helgen ser ut så här:
Lördag 7.3.2020
14.00 Välkomsthälsning
Lystringssång
Diskussion
15.30 Kaffe
16.00 Workshop i Circle song och Vocal Painting med Tomas Takolander
18.00 Incheckning på Original Sokos Hotel Seurahuone (Keskuskatu 15)
19.30 Sits på Ravintola Kairo (Satamakatu 7)
Söndag 8.3.2020
9.15 Uppsjungning
9.30 Sångfestsånger och Damernas lilla svarta
12.00 Paus
12.15 Årsmöte
13.00 Lunch
14.00 Avfärd hemåt
Priset för hela helgen är 65€.
Närmare specificeringar finns i anmälningsblanketten.
Vi har reserverat rum på Original Sokos Hotel Seurahuone (Keskuskatu 15)
Dubbelrum
49,50€/person
Singelrum
89€/person

FSD kommer att ordna med en buss Helsingfors-Kotka-Helsingfors. Bussen avgår den 7.3.2020
kl.12.15 från Järnvägstorget via Östra Centrum till Kotka, bussen tillbaka till Helsingfors startar
8.3.2020 kl.14.00, då är den i Helsingfors ca kl. 16. Meddela i anmälningsblanketten om du vill åka
med bussen och var du i så fall stiger på.
Anmälningar och betalning
Anmälningar per kör till Veronica Svenskberg (veronica.svenskberg@gmail.com, tfn.050 366 9463),
absolut senast 4.2.2019! Använd bifogade blankett.
Betalningarna görs också per kör och allt ska vara betalt senast 11.2. Observera att anmälan är
bindande, ingen återbetalning vid annullering. Kolla vad din reseförsäkring ersätter vid sjukdomsfall.
Kom med och ha roligt!
Vi hoppas få se många av er på förbundshelgen. De som har varit med tidigare vet att förbundshelgerna är givande och inspirerande. Vi sjunger med och för varandra, utbyter erfarenheter, knyter
kontakter och lär oss något nytt. Vi har roligt och trivs tillsammans.
Förbundsdagen är också det forum där vi väljer styrelse och ordförande och har möjlighet att
påverka verksamheten i FSD. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning för 2020 samt andra
möteshandlingar kommer att skickas ut till alla körer före förbundsdagen. Om ni har förslag på
styrelserepresentanter ber vi er kontakta ordförande eller någon annan i den nuvarande styrelsen.
Med alla praktiska frågor rörande förbundshelgen kan ni vända er till
Veronica Svenskberg (veronica.svenskberg@gmail.com, tfn.050 366 9463) eller
Anna Biström (annabistrom09@gmail.com)
Namnlappar
Det är informativt och praktiskt om varje deltagare har en lapp med namn och kör. Den här gången
önskar vi att deltagarna själva fixar sina lappar per kör, så att de speglar er kör, hemort, körens färger
eller något annat. Huvudsaken att alla från samma kör har likadana lappar. Använd fantasi och
kreativitet!
Med önskan om ett gott nytt sångarår!
Styrelsen

