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Hej alla FSD-körer!
Nu har höstterminen kommit i gång på alla håll och många övar säkert redan för julkonserterna.
Förhoppningsvis har alla gamla sångare dykt upp på övningarna och kanske också några nya? Jag
hoppas att ni inom körerna har tid att jobba för att få nya sångare. Det finns också en stor potential
bland dem som någon gång sjungit med, men som har slutat. Kanske deras livssituation nu är en
annan och de gärna kommer med på nytt, bara de får en liten puff i rätt riktning?
Enkäten
Tidigare i höst skickade FSD ut en enkät om vad körerna förväntar sig av FSD. Det kom in 38 svar som
representerar sammanlagt 19 körer. Ur svaren kunde man bl.a. utläsa följande:
• notutbyte, nya arrangemang eller beställningar, repertoartips efterlyses
• kurser och workshopar efterlyses
• nätverk och stöd efterlyses i någon mån
• gemensamma konserter, eventuellt regionala, efterlyses i någon mån
• folk har ont om tid och prioriterar inte förbundsevenemang högst
• medlemsavgiften ska ge valuta för pengarna och beredskapen att betala mera är liten
• förbundet har en lite otydlig profil
• informationen går inte alltid fram till alla korister
FSD:s styrelse tackar alla som tog sig tid att svara – svaren är mycket värdefulla och hjälper oss
vidare!
Seminariet i Tammerfors
Veckoslutet 30.9 – 1.10 samlades ordförande, dirigenter och andra adminsitrativt engagerade från
11 olika körer till strategiseminarium i Tammerfors. På lördagen höll Emma-Sara Raunio en
arrangemangsworkshop, som var mycket uppskattad. På söndagen behandlades resultaten av
enkäten och deltagarna fick gruppvis fundera på vad vi inom förbundet kan göra för att förstärka
- utbudet av kurser och workshopar
- repertoaren för damkörer
- kommunikationen
- kontakten mellan körerna.
Som avslutning på dagen berättade Matts Blomqvist från Svenska Kulturfonden om vad man ska
tänka på när man ansöker om pengarn från fonderna och Stefan Andersson från Svenska Folkskolans
Vänner informerade om aktuella frågor på föreningsfronten. Seminariet var mycket lyckat och gav
många matnyttiga tankar och idéer, som FSD-styrelsen tar med sig i det fortsatta arbetet för en
framtidsstrategi för FSD. Vi tackar också Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, som stött
seminariet ekonomiskt.
Repertoarprojekt
Det önskemål som tydligast trädde fram i enkäten och på seminariet är behovet av repertoar. Det
finns önskemål om ny repertoar, gemensam repertoar och fungerande arrangemang för damkör.
FSD ställer nu detta behov i fokus och har börjat planera ett större projekt kring den här frågan. Så
fort planerna får lite klarare konturer informerar vi mera om dem, men redan nu vill vi be alla körer
fundera på följande saker:

1. Vilken är er favoritrepertoar? Vilka sånger eller arrangemang har ni tyckt extra mycket om att
sjunga och kunde ni tänka er att dela med er av dem?
2. Finns det kompositioner eller arrangemang som ni själva har beställt och kunde ni dela med er av
dem?
3. Vad saknar ni i repertoarväg?
Vi hör av oss med en konkret förfrågan senare i höst eller i början av nästa år, men börja gärna redan
nu fundera på dessa frågor. Ifall ni har konkreta tankar eller idéer om hur vi kunde jobba i
repertoarprojektet – eller om ni själva skulle vilja engagera er i projektet – får ni väldigt gärna höra
av er till Jenny, på stenberg.jenny@gmail.com.
Damernas 5:a
I Damernas 5:a finns vår gemensamma sitsrepertoar, som är rolig att kunna då vi träffas och sjunger
tillsammans. Det är fint om ni hinner lägga lite tid på att öva ur den.
Damernas 5:a finns nu att beställa från kansliet i Vasa och den kostar 8,50/st.
De beställningar som flera körer gjorde i våras har postats till körerna.
Förbundshelg i Åbo 10–11.3.2018
Förbundsdagen ordnas följande gång i Åbo, där vi träffas 10–11.3.2018. Under
förbundsdagsveckoslutet bjuder vi på olika workshopar, vi sjunger mycket och bekantar oss med ny
damkörsrepertoar. På söndagen samlas vi till stadgeenlig förbundsdag. Vi planerar också ett besök
på Sibeliusmuseet.
Reservera veckoslutet för FSD; mera detaljerad information kommer senast i början i januari.
Hör gärna av er om ni har önskemål gällande programmet på förbundsdagarna, eftersom
programmet inte ännu har fått sin slutgiltiga form. Ta kontakt med vem som helt i styrelsen som kan
förmedla ditt önskemål vidare, eller maila gunilla@stena.net eller martina.lindberg@brev.fi.

Vi önskar er sångarglädje i höstmörkret!
Styrelsen

