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Hej! 

 

Julen står för dörren och julkonserterna avlöser varandra. I förbundet kan vi glädja oss åt att se så 

många aktiva och fina engagemang av våra medlemskörer runt om i landet! 

 

Vi blickar redan framåt mot nästa år och förbundsdagarna den 9–10.3.2019 som den här gången 

kommer att gå av stapeln i SÖFF i Yttermark. Kvällssitsen kommer att hållas vid Hotel Red&Green i 

Närpes. Vi ser fram emot att tillbringa ett roligt veckoslut tillsammans i sångens tecken! 
 

OBS! Om det finns tillräckligt med deltagare från Nyland kan vi eventuellt ordna med buss Helsingfors-

Närpes-Helsingfors. Meddela gärna om ni är intresserade av gemensam busstransport i samband med 

anmälningen.  

 

Anmälningslistor kommer att skickas ut i januari och sista anmälningsdagen är 4.2.2019. Ett större 

infopaket om förbundsdagarna kommer ni att få i början av januari. 

 

Repertoarprojekt rullar på och som bäst håller projektgruppen på att samla in material till den nya 

sångboken, som har fått smeknamnet den ”lilla svarta”. Boken kommer att innehålla en mångsidig 
samling av sånger; det kommer att beställas nya arrangemang och kompositioner, men också gamla 

beprövade favoriter får vara med. Projektet har för avsikt att samla ihop och förena oss alla så att vi 

kan plocka fram boken och sjunga tillsammans när som helst, var som helst. Vi är mycket glada över 

att också våra fonder och stiftelser tror på projektet och har beviljat oss medel för att kunna göra en 

riktigt bra bok! 

 

I september hade vi en liten men lyckad dirigeringsworkshop i Tammerfors där både noviser och 

gamla garvade dirigenter fick lära sig mera om dirigentskap. Hanna Kronqvist höll en workshop för de 

mer erfarna dirigenterna och Marika Esch lärde ut grunderna i dirigering till en grupp nybörjare. Det 

var väldigt roligt och mycket inspirerande! 
 

Vi är också glada över att kunna välkomna vår nyaste FSD-medlem Exaudio, som är en nyskapande 

finlandssvensk projektkör för kvinnoröster. Sångarna engageras för ett projekt i taget och kören övar 

under några veckoslut per år på olika håll i Svenskfinland. Exaudio rönte stora framgångar i tävlingen 

Praga Cantat nu under hösten.  

 

Och så påminner vi om att det inför FSSMF:s 90-årsjubileum går att ansöka om förtjänsttecken och 

att nominera kandidater till årets körsångare. Vi hoppas damkörerna är aktiva och nominerar duktiga 

sångarsystrar! Läs mer här: http://fssmf.fi/sv/forbundet/utmarkelser/nominera/ 

https://www.fssmf.fi/sv/forbundet/utmarkelser/nominerapristagare/ 
 

 

Vi önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
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