
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan för Finlands svenska damkörsförbund 2018–2019  
 

Finlands Svenska Damkörsförbund rf. är en takorganisation för de finlandssvenska damkörerna, med 24 

medlemskörer med sammanlagt ca 700 sångare i hela Svenskfinland (och ett fristående specialförbund inom 

FSSMF). Förbundets syfte är att värna om den finlandssvenska damkörstraditionen, utveckla och sprida 

intresse för damkörssången i Svenskfinland och fungera som de finlandssvenska damkörernas språkrör. 

Förbundet vill även bistå sina medlemskörer i att möta dagens utmaningar, såsom att värva nya medlemmar 

och hitta lämplig repertoar. 

 

Repertoarprojekt 

Våren 2018 kör FSD igång ett stort repertoarprojekt, förutsatt att projektet får stöd av fonder och stiftelser. 

Projektet ska kartlägga och samla in existerande sånger och arrangemang skrivna för damkör, utreda behovet 

av ny repertoar, beställa såväl kompositioner som arrangemang för att fylla de luckor som finns och slutligen 

ge ut repertoaren i en eller flera sångböcker. Behovet av repertoar är stort i de finlandssvenska damkörerna 

och med en gemensam repertoarbas kan man både bredda och stärka damkörssången i vårt land. Projektet 

leds av en projektgrupp, som består av Hanna Kronqvist (projektledare), Marika Esch och Amanda 

Henriksson.  

Projektet planeras starta våren 2018 och avslutas våren 2020 och jobbar enligt denna tidsplan: 

1. Kartläggning av existerande repertoar och utredning av medlemskörernas konkreta behov. 

2. Insamling av existerande kompositioner och arrangemang, med tonvikt på sådana som körerna själva har 

beställt. 

3. Analys av behovet: vad finns och vad saknas? 

4. Urval: vad vill vi inkludera i en gemensam damkörsrepertoar? 

5. Beställningar av nya kompositioner och arrangemang. 

6. Utredning av rättigheter för existerande verk. 

7. Notskrivning, layout, grafik etc. 

8. Utgivning av nothäften, såväl tryckta som i elektroniskt format. 

9. Utgivning av stämfiler, både Sibeliusfiler och för ett urval sånger insjungna övningsfiler. 

10. Spridning och inlärning. 

 

FSD:s ordinarie verksamhet 

FSD:s ordinarie verksamhet utgår från rytmen: förbundsdag med workshopar i mars och seminarium eller 

workshop på hösten. Därtill kan komma mindre aktiviteter vid behov. 



 
 
 
 
 
 

 

2018 

- mars: förbundsdag med workshopar i Åbo 

- september: seminarium/workshop i Tammerfors 

- repertoarprojektet inleds i mars  

 

2019 

- mars: förbundsdag med workshop i Sydösterbotten 

- september: seminarium/workshop i Tammerfors 

- repertoarprojektet pågår 

 

2020 

- mars: förbundsdag med workshop i Ekenäs (?) 

- september: seminarium/workshop  

- repertoarprojektet avslutas 

 

2021 

- mars: förbundsdag med workshop  

- 11–13 juni sång- och musikfest i Helsingfors 

- september: seminarium/workshop (?) 

 

 


