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Hoppas ni alla har haft en skön sommar! Nu börjar körerna sin hösttermin och det är också 

dags för FSD att sätta in en högre växel. Vi har många järn i elden för tillfället med 

repertoarprojekt och sångfestplanering och det kommer att bli ett händelserikt år.  

  

FSD-seminarium i Tammerfors 15–16.9.2018  

På seminariet vid Scandic Tampere Station är våra teman dirigering och repertoar. Ledare är 

Hanna Kronqvist och Marika Esch. Under temat dirigering hoppas vi kunna locka både nybörjare 

och längre hunna dirigenter. Teman som tas upp är bl.a. dirigentens roll, slagteknik och hur 

man förbereder en övning. Vi vill att tröskeln ska vara låg till våra workshopar; också sådana 

som aldrig har dirigerat förr är välkomna! Deltagarna delas in i två grupper enligt erfarenhet 

och sammanstrålar senare för att dirigera varandra. Vi vill genom denna workshop stödja och 

uppmuntra varandra och öppna upp för diskussioner.  

  

Vårt sångboksprojekt fortsätter också under veckoslutet. Vi kommer att workshoppa kring 

repertoarval både utgående från olika temahelheter och genom konkreta sångförslag. Därtill 

delar vi med oss av erfarenheter kring hur man bygger upp en konsertrepertoar, notsökning 

och mer allmänna repertoarrelaterade frågor. Vi hoppas att deltagarna tar med sig minst 5 (av 

körens) favoritsånger oberoende av genre. Vi kommer också att diskutera och planera 

repertoaren för sångfesten 2021.  

 

Seminariets program  

Lördag 15.9  

Kl. 13.00–13.15: inledning och presentationer  

Kl. 13.15–15.30: dirigentworkshop med Hanna och Marika/två grupper  

Kl. 15.30–16.00: kaffe  

Kl. 16.00–18.00: repertoarprojektet + diskussion om sångfestrepertoaren  

Kl. 18.00–18.15: sammanfattning och avslutning  

Kl. 19.00: middag  

  

Söndag 16.9  

Kl. 9.30–12.00: dirigentworkshop, forts.  

Kl. 12.00–13.00: lunch  

Kl. 13.00–15.00: repertoarprojektet forts.  

Kl. 15.00–15:30: sammanfattning, avslutning och kaffe  

  

OBS! Anmälningar senast 30.8! Anmäl er genom att fylla i denna 

blankett https://goo.gl/forms/MuYnfJ2C2NMW48dA3 och betala in deltagaravgiften på 

kontonummer FI66 4958 0010 1159 66 med referensen 12069. Anmälningarna är bindande.  

https://goo.gl/forms/MuYnfJ2C2NMW48dA3


 

Deltagaravgiften är 100 euro per person, vilket inkluderar allt program, lunch och kaffe, middag 

på lördag kväll och övernattning i dubbelrum. Ifall man inte vill delta i middagen, övernatta eller 

hellre vill ha enkelrum, påverkar det priset. Vi hoppas att åtminstone två representanter/kör 

kan delta. Vi ser gärna att körerna sponsorerar en del av kostnaderna för de medlemmar som 

deltar i seminariet.   

  

Fyll i rätt alternativ i blanketten och betala in motsvarande summa på FSD:s konto senast 5.9.  

 

FSSMF musikforum 4.11.2018 

Stora förbundet ordnar sitt årliga musikforum i november i år med fokus på arrangering, 

omarrangering och anpassning av arrangemang. Mera info och anmälningsblankett hittar ni via 

http://fssmf.fi/evenemang/aktuellt/musikforum/ 

  

Förbundsdagarna 2019  

Vi hoppas att få träffa så många av er som möjligt i Närpes i mars 2019! Programmet är 

tillsvidare öppet och vi tar gärna emot förslag. Som vanligt kommer det med säkerhet att bli en 

hel del sång och trevlig samvaro! Exakt tidpunkt meddelas senare.  

  

Sångfesten 2021  

Sångfesten 2021 kommer att gå av stapeln i Helsingfors i juni 2021. Planeringen inför festen har 
börjat och FSD är självklart med och påverkar programmet. Från FSD har hittills en handfull 
dirigenter visat sitt intresse för att aktivt delta i uppgifterna gällande sångfesten.  

 

Vi önskar alla en bra start på höstterminen! 

Styrelsen 


