Info 3 / 2019

Hälsningar från förbundshelgen!
Tack till alla för en intressant och rolig helg i Närpes, vi var 106 körsångare på plats! Helt
fantastiskt! Tack till Marika Esch och Norakören för arrangemangen och sitsprogrammet. Tack till
Hanna Kronqvist för sånginstuderingen och presentationen av ”Den lilla Svarta” och speciellt tack
till Zhanna Back och Emina Arnautovic för föredragen om körsång och sång i sina kulturer. Vi kom
hem med en massa nya idéer och tankar i bagaget!
Vi vill gärna höra lite respons av er som deltog, så vi ber er fylla i ett responsformulär senast
15.4.2018. Det tar ca 5 minuter att fylla i det. Tack!
Formuläret finns här:
https://forms.gle/ctZTVVGTrf6iCHq57
På söndagens årsmöte omvaldes Jenny Stenberg-Sirén till ordförande för förbundet. Helena
Strandell, Johanna Aintila och Febe Mörk avtackades. Vi vill speciellt tacka Febe som efter en lång
och diger tid i styrelsen lämnade över sin plats. Martina Lindberg lämnade över sin styrelseplats till
ny representant från Åboland. Som nya till styrelsen valdes Heli Pakkanen, Elisabeth Diljaj, Anna
Biström och Paula Gratschev.
Styrelsens sammansättning 2019-2020
Jenny Stenberg-Sirén
ordförande
Maj-Len Lignell
Västra Nyland och vice ordförande
Heli Pakkanen
Vasa, bidragansökningar
Carina Nilsson
Norra Österbotten, sekreterare
Veronica Svenskberg
Östra Nyland, informatör
Solveig Carlsson
Åland
Elisabeth Diljaj
Studentkörerna
Anna Biström
Huvudstadsregionen
Paula Gratschev
Åboland, kassör
Musiknämnden
Marika Esch (representant för Södra Österbotten)
Martina Lindberg
Verksamheten i år kommer att kretsa kring repertoarprojektet och sångboken ”Den lilla
Svarta”. Arbetet med att sammanställa sångboken pågår som bäst och till hösten kommer Hanna
Kronqvist att åka runt och till en del medlemskörer och instudera några sånger och berätta om hur
projektet framskrider.
På hösten/vintern 2019-2020 kommer FSD i samarbete med kören Exaudio ordna sitsar där vi
tillsammans kommer att sjunga sånger från ”Den lilla Svarta”. Vi hoppas att ni hittar tid i kalendern
och kommer och njuter av en trevlig kväll med sång och mat! Närmare info om det här kommer

senare i år.
Det går fortfarande att föreslå sånger till sångboken för arbetsgruppen. Ta kontakt med Hanna
Kronqvist om ni har sånger på lager som ni vill föreslå. Sångboken är planerad att gå i tryck våren
2020 och kommer att innehålla ca 120 sånger var av 10 st är helt nya sånger beställda enkom för
den här boken. Vi tänker också att en del av sångerna i boken kommer att göra upp vår repertoar på
Sångfesten i Helsingfors 2021.
Förbundsdagen 2020 kommer att ordnas i Kotka i mars. Kotka Damkör ser fram emot att
välkomna oss nästa år och planeringen för nästa förbundshelg har redan satt igång.
Soliga vårhälsningar,
Styrelsen

