Hej alla FSD:are!
Varma, sköna augusti går mot sitt slut och det är dags för körerna att börja öva och ta itu med
höstens program. FSD har också en del nytt att bjuda körerna på. Med en ny ordförande blir
det också naturligt att arbeta fram nya riktlinjer för damkörsförbundet och vi vill gärna veta
vad medlemskörerna och koristerna har för förväntningar.
Vad förväntar sig körerna av FSD?
För att få svar på den frågan, skickar vi nu ut en enkät som det är lätt att besvara via den här
länken:
https://www.webropolsurveys.com/S/9A3F2722F19C9446.par

Vi hoppas att så många som möjligt besvarar enkäten, och riktar en speciell önskan till
körernas styrelser och musikaliska ledning. Vi önskar få svaren senast 15.9.
Enkätsvaren analyseras av FSD:s styrelse och bearbetas vidare tillsammans med
representanter från körerna på ett seminarium i Tammerfors 30.9–1.10.
Seminarium i Tammerfors 30.9–1.10
Till seminariet på hotell Scandic Tampere City (Hämeenkatu 1) välkomnar vi framför allt
körernas ordförande (eller annan representant för den administrativa ledningen) och
dirigenterna (eller annan representant för den musikaliska ledningen). Enkätresultaten
diskuteras på en strategiworkshop på söndag förmiddag.
Seminariet bjuder också på andra intressanta programpunkter! På lördagen leder Emma-Sara
Raunio en workshop kring arrangemang för damkör. Hon går igenom hur man gör bra
arrangemang, hur man beställer bra arrangemang, hur man anpassar arrangemangen till
körens nivå med mera. Deltagarna har också möjlighet att diskutera dessa frågor och dela med
sig av goda arrangemang till varandra. Workshopen riktar sig framför allt till den musikaliska
ledningen, men är också intressant för alla andra deltagare, som också får utgöra kör under
workshopen. Så beskriver Emma-Sara workshopen:
”På workshopen i arrangering har man möjlighet lära sig mera om arrangering av körmusik
med inriktning på repertoar för damkör. Vi kommer att gå igenom olika sätt att arrangera,
stilistiska drag och också analysera existerande arrangemang genom olika exempel. Vi
kommer också att fundera på och diskutera vad det lönar sig att tänka på när man börjar
arrangera något överhuvudtaget, och vidare vad som är specifikt när man arrangerar för just
damkör. Man behöver inte ha erfarenhet av att arrangera musik för att delta i workshopen
(men man får ha)!”
Emma-Sara Raunio är sångare, sångpedagog, dirigent och arrangör.

På söndagen får vi diskutera bidragsansökningar tillsammans med ombudsman Matts
Blomqvist från Kulturfonden och aktuella föreningsfrågor tillsammans med Stefan Andersson
från Svenska folkskolans vänner.
En viktig målsättning med seminariet är också att vi ska lära känna varandra, skapa nätverk
mellan körerna och ha roligt tillsammans!
Programmet ser ut så här:
Lördag:
Kl. 13.00–13.45: inledning, presentation och aktuell info från förbundet
Kl. 14.00–15.30: arrangemangsworkshop med Emma-Sara Raunio
Kl. 15.30–16.00: kaffe
Kl. 16.00–18.00: arrangemangsworkshopen fortsätter
Kl. 18.00–18.15: sammanfattning och avslutning
Kl. 19.00: middag
Söndag:
Kl. 9.30–10.00: introduktion till dagen och sammanfattning av enkätresultaten
Kl. 10.00–12.00: strategiworkshopar
Kl. 12–13.00: lunch
Kl. 13.00–14.00: Kulturfonden: Matts Blomqvist
Kl. 14.00–15.00: SFV: Stefan Andersson
Kl. 15.00–15:30: sammanfattning och avslutning
Deltagaravgiften är 100 euro/person och betalas in i samband med anmälningen till
konto FI57 4055 0011 2686 00 senast 15.9.2017. I avgiften ingår allt program, lunch och
kaffe, middag på lördag kväll samt övernattning i dubbelrum. Man anmäler sig genom att
fylla i anmälningsblanketten på adressen.
https://goo.gl/forms/1N8E0r6xVg9JIYxO2

Vi hoppas på deltagare från alla körer!
Damernas 5:a
Vi beklagar att beställningen av Damernas 5:a har dragit ut på tiden. Det positiva med den
saken är att den som är snabb ännu hinner med i den här beställningen. Hör alltså av er med
detsamma till gunilla@stena.net, om ni är intresserade av att beställa sitshäften till er kör.
FSD-huppare
På förbundsdagen i Vasa presenterade vi den nya FSD-hupparen. Den som vill beställa en
egen kan kontakta Febe Mörk på febe.mork@gmail.com som vidarebefordrar
beställningarna till företaget PrePrint i Nykarleby som sköter om produktionen.
En huppare med FSD-tryck i blått på ryggen kostar 30€. Beställningen sker körvis. Hupparen
är vit och med dragked. Storleken bifogas här, så det är bara att mäta ”kroppen”!

Vi bifogar en excelfil där ni kan fylla i hela körens beställning och skicka till Febe. Där finns
också en bild på hupparen.
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Nästa förbundsdag
Nästa förbundsdag hålls i Åbo 10 – 11.3.2018. Vi försöker alltid hålla förbundsdagen det
veckoslut som är närmast den internationella kvinnodagen (8.3.).
Vi ser fram emot en rolig och givande hösttermin tillsammans med alla er i
damkörsförbundet!
Styrelsen

