19.2.2003

ÅRSMÖTE MED SWING!
Brahe Ärkedjäknars styrelse möttes nyligen för att skissa upp tidtabellen för årets verksamhet. Det nya BÄDåret startar i mars med föreningens årsmöte som den här gången är kryddat med rundvandring på
Sibeliusmuseum, middag och en jazzig, sakral, konsert med bl.a. Brahe Djäknar.
Möteskallelse: Medlemmarna i Brahe Ärkedjäknar r.f. sammankallas till årsmöte söndag 16.3. kl. 15.30
i Sibeliusmuseum i Åbo för att behandla de ärenden, som anges i § 16 av föreningens stadgar.
SÖNDAGEN DEN 16.3.2003
Obs! Även riksdagsval denna dag! Förhandsrösta!
14.30 Guidad rundvandring i Sibeliusmuseum
15.30 BÄD:s årsmöte i Brahe-auditoriet
17.00 Middag i Folkhälsans festsal (Svenska Gården, Aurag.1)
19.30 Duke Ellington's Sacred Concert i Åbo domkyrka med Brahe Djäknar,
Florakören och Tomo Big Band
På anmälningsblanketten kan du anmäla ditt deltagande i årsmötet och middagen och boka biljetter till
konserten samt övernattning på Scandic Hotel Julia. Hotellrummet kostar 33 €/person i dubbelrum och 60 € i
enkelrum. Middagen kostar 15 € och konsertbiljetten 10€. Allt kan inbetalas enligt det du kryssar för på
anmälningsblanketten till BÄDs konto som du finner i detta brev. Ange i meddelanderutan på bankgirot
ÅRSMÖTET 2003.
Brahe Djäknar, Florakören och Tomo Big Band håller som bäst på att öva in ett tiotal verk som går under
samlingsnamnet Duke Ellington's Sacred Concert. Under 1960- och 70-talen turnerade jazzlegenden
Ellington (1899-1974) i Europa och USA med tre sakrala konserter. Repertoaren bestod dels av gamla
kompositioner och dels av nyskrivet material och varierade från gång till gång. På 1990-talet omarrangerade
John Høybye och Peder Pedersen ett urval av den musik som hade ingått i de tre konserterna. Samtidigt fick
körerna en mer framträdande roll än de ursprungligen haft. Kom med och upplev BD i en annorlunda och
spännande konsert!
Förbeställda biljetter delas ut under årsmötet och middagen. Platserna är inte numrerade. Konserten arrangeras
inom ramen för festivalen Åbo Jazz.

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR ÅRSMÖTET 2003 OCH KONSERT I ÅBO DOMKYRKA
Namn: ________________________________________epost:____________________________________
Medföljande persons namn: _____________________________ Anmärkn.:__________________________
Jag anmäler mitt/vårt deltagande i följande evenemang den 16.3.03 i Åbo, skriv 2 i rutan om båda deltar!

Årsmötet

Middagen

Konserten

Hotellrum 16-17.3: dubbelrum

Det går bra att komma redan på lördag till Åbo, behöver du rum redan 15-16.3? dblrum

□
enkelrum □
enkelrum

Till Sibeliusmuseum, middagen och konserten är naturligtvis även beledsagande damer välkomna!

Klipp ut denna anmälningsblankett och sänd den per post eller fax till
Tryggve Forssell, Konfer, Auragatan 1 C, 20100 ÅBO, telefax (02) 232 4465
Sänd in blanketten genast! Dock senast den 10.3.2003 !!!

MEDLEMSAVGIFT 2002
Vi beklagar att bankkoden för BÄD:s kontonummer hade uteblivit i senaste BÄD News. Därför upprepas nu
informationen om medlemsavgiften för 2002:
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 12 euro för årsmedlemmar och vi hoppas på inbetalning till BÄDs
konto i Ålandsbanken snarast! Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift behöver
naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 180 euro. Frivilliga
bidrag är också alltid välkomna. BÄD:s kontonummer är ÅAB 660100-1217439.

UPPDATERING AV BÄD:S ADRESSREGISTER
BÄDs adressregister håller på att uppdateras. Som bilaga till BÄD News finns därför den här gången en
utskrift av registret i dess nuvarande form inkl. f.d. BD:are som inte är medlemmar i BÄD. Styrelsen är
tacksam för alla kommentarer gällande uteblivna namn och felaktiga adressuppgifter så, att nästa BÄD News
kan nå ut till ännu fler f.d. djäknar. Då allt fler medlemmar numera också har tillgång till webben, tar vi gärna
också emot din e-postadress.
Namn- och adressuppgifter kan skickas till informationssekreterare Kimmo Michelsen:
e-postadress: kimmiche@abo.fi
postadress: Köpmansgatan 13 B 74, 20100 Åbo
Det går också att bifoga motsvarande information till anmälningsblanketten ovan!
Å styrelsens vägnar,

Kimmo Michelsen

