Info 5 / 2019

Septemberhälsningar från FSD!
Hösten står inför dörren och sångövningarna kickar igång. Det är alltid en förväntansfull tid nu inför
terminstarten, sångerna dammas av och stämmorna kommer småningom. Hoppas ni får ett fint
sångarår och många nya körsångare i era led!
Det blir en festlig höst i år! I samband med Exaudios konsertserie ordnar FSD regionala sitsar i Åbo
28.9.2019, i Vasa 16.11.2019 och nästa år 18.1.2020 i Borgå. Sitsarna är öppna för alla damer som
är intresserade av körsång. Kanske har du en väninna som funderat på att komma med och sjunga?
Ta henne med!
Sitsarna är en del av vårt stora repertoarprojekt, som nu börjar vara på slutrakan. Utöver att få
smaka på god mat ska vi också få smaka på några sånger från vår nya sångbok ”Den lilla svarta”.
Körerna i regionen kommer att få noter på förhand av er dirigent, men man kan också delta som
enskild korist. Då ska ni uppge detta i anmälningsformuläret, så får ni noterna skickade till er epostadress.
Sitsen i Åbo kommer att hållas på Restaurang Gadolinia den 28.9.2019. Priset är 30€ och i det ingår
en trerätters middag. Dryckespaketet kostar 20€ och i det ingår mousserande vin, snaps och två
glas vin, öl eller cider. Sista anmälningsdag är den 18.9.2019. Ni kan anmäla er till sitsen via den här
länken  Anmälan till sitsen i Åbo.
Info om sitsarna i Vasa och Borgå kommer senare.
Arbetet med sångboken ”Den lilla svarta” framskrider enligt planera, låtlistan håller på att
fastställas som bäst och vi har fått många nya kompositioner som vi med iver väntar på att
presentera för er. Planen är att boken ska gå i tryck våren 2020.
Förbundshelgen kommer nästa gång att ordnas i Kotka 7-8.3.2020. Kotka damkör välkomnar oss
med öppna armar till den legendariska hamnstaden! Så här långt är det klart att FSD kommer att
ordna transport från Helsingfors till Kotka, mera information om helgen kommer under hösten.
Intresseanmälningarna till sångfesten i Helsingfors sommaren 2021 har öppnat! Du kan anmäla
din kör genom att fylla i formuläret på www.festival21.fi. Anmäl din kör senast 31.10.2019. FSD:s
sångfestprogram fastställs inom kort.
Varma hösthälsningar,
Styrelsen

