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KOM MED I BÄD (OM DU INTE REDAN ÄR DET) !
Det här numret av BÄD News når ut till fler f.d. djäknar än tidigare: inte bara dem, som redan är medlemmar i
Brahe Ärkedjäknar rf (BÄD), utan också sådana som sjungit i Brahe Djäknar (BD) men ännu inte tagit steget
in i BÄD.
Utgående från BD:s gamla medlemskataloger har vi försökt nå främst dem som varit aktiva i BD sedan början
av 90-talet. Kanske just du är en av dem? Varför inte ansluta dig till BÄD? BÄD är BD:s stödförening vars
uppgift är att ekonomiskt och i aktiv handling hjälpa BD att
- upprätthålla kontakten med och sammanhållningen bland sina forna sångare och
- förverkliga initiativ värdiga studentmanskören vid Åbo Akademi.
Att bli medlem i BÄD är det naturliga steget för en djäkne senast när han övergår från att vara aktiv sångare i
Brahe Djäknar till mer passiv sådan, men inte vill förlora kontakten till BD och alla BD:are han lärt känna
under åren i kören. BÄD är ett ypperligt kontaktforum för djäknar genom tiden. Observera att man kan och får
samtidigt vara aktiv sångare i BD och medlem i BÄD!
Förutom mindre sammankomster då och då
genomför BÄD ett större projekt en gång
varje eller vartannat år, alltefter intresset
bland medlemmarna. Ifjol gjorde BÄD en
lyckad konsertresa till Per Brahes
hemtrakter på Visingsö i Vättern. Det bör
också påpekas att den naturliga kanalen för
BD att nå sina forna sångare, t.ex. i
samband med jubileer, är just via BÄD.
BÄD News är BÄD:s medlemsbrev som
utkommer några gånger om året och
innehåller information om BÄD:s egna
projekt och om BD:s förehavanden. Det
nummer du håller i handen är det andra för
i år. Numera kan BÄD News också läsas
över nätet: www.abo.fi/~bd/bad/

BÄD uppträdde i Braheskolan på Visingsö i september ifjol under
ledning av BD:s hedersdirigent Gottfrid Gräsbeck. Under
konsertresan, som ordnades med anledning av att det förflutit 400 år
sedan Per Brahes födelse, sjöng ärkedjäknarna också i Brahekyrkan.
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VÅREN ÄR HÄR
Snart är det igen dags för BD att hälsa våren välkommen på Vårdberget. Som vanligt är också alla äldre
djäknar, som inte längre är aktiva sångare, välkomna att delta. Kören samlas till uppsjungning och övning i
Brahe-auditoriet, Sibeliusmuseum, den 30.4 kl. 16.00 under ledning av dirigent Ulf Långbacka.
Repertoaren övas också under BD:s onsdagsövning den 23.4 i Brahe-auditoriet, ca kl. 21-22.
Repertoar
O. Lindblad:
F.Kuhlau:
Prins Gustaf:
C.M.Bellman /A.P.Berggren:
J.Rosas:
J.Sibelius:
J.Witt:
F.Abt:
C.F.Adam:
Prins Gustaf:

Längtan till landet ("Vintern rasat")
Majsång ("O hur härligt")
Vårsång ("Glad såsom")
Böljan sig mindre rör
Morgonvisa ("Morgonen ljusnar")
Fridolins dårskap
Nur im Herzen (slopas vid tidsbrist)
Serenad ("Ljuva flicka")
Champagnerlied
Studentsång ("Sjungom studentens")

Ljuv flicka sökes
Liksom tidigare år tillägnas serenaden på Vårdberget en ljuv flicka. BD:s ordförande Johan Gräsbeck ber
hälsa att BD gärna tar emot förslag på vem som i år kunde få den äran att hyllas med en serenad.
Johans e-postadress är jograsbe@abo.fi och hans telefonnummer 040 565 3130.

BÄD:S STYRELSE 2003
Brahe Ärkedjäknar återvalde vid sitt årsmöte den 16.4. Karl-Johan (Kalle) Sallner till ordförande för
föreningen. Styrelsen fick också två nya medlemmar. Den nya styrelsen fördelade arbetsuppgifterna inom sig
på följande sätt:
Ordförande: Karl-Johan Sallner, Helsingfors
Viceordförande: Anders Riska, Helsingfors
Sekreterare, styrelsens: Johan Theman, Esbo
Informationssekr.: Kimmo Michelsen, Åbo
Skattmästare: Göran Grönroos, Pargas

040-5007178
040-500 5352
040-5224559
040-520 1315
040-755 7014

sallner@kolumbus.fi
friska@abo.fi
johan.theman@danone.com
kimmiche@abo.fi
tennhaga@parnet.fi

050-349 2359
0500-405 562

henrik.wegelius@espoonisannointi.fi
sten.holmstrom@kolumbus.fi

Övriga styrelsemedlemmar:
Henrik Wegelius, Esbo
Sten Holmström, Helsingfors

bad@abo.fi
BÄD har fått en egen e-postadress: bad@abo.fi. All post som skickas till den adressen går direkt till en eller
flera av BÄD:s styrelsemedlemmar. I motsats till styrelsemedlemmarnas personliga e-postadresser, som ju är
aktuella endast så länge personen i fråga är aktiv inom BÄD, är detta en adress som består. Lägg den alltså på
minnet!
Har du också en e-postadress? Meddela gärna den till bad@abo.fi så att du i framtiden kan få BÄDinformation också till din e-brevlåda!
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BÄD DELAR UT STIPENDIER
BÄD lediganslog i början av april fem st. sångarstipendier à 170 euro att sökas av medlemmar i Brahe
Djäknar som innehar sångarmärket. Stipendierna är ämnade för sångstudier.
Stipendierna utdelas av en stipendiekommitté bestående av dirigent Ulf Långbacka (ordf.), tre aktiva sångare
ur BD samt Kimmo Michelsen som representant för BÄD:s styrelse. För att ge alla BD:are möjlighet att söka
stipendiet tillsätts kommitténs tre sångarplatser först efter ansökningstidens slut, om möjligt av medlemmar i
BD:s musiknämnd.
Ansökningstiden utgår den 30.4 och namnen på stipendiaterna offentliggörs på BD:s och Florakörens vårbal
den 10.5.

MEDLEMSAVGIFT 2003
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 12 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i
Ålandsbanken. 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.
De som ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2002 ombedes vänligen inbetala även den (12 euro).
BÄD:s kontonummer är ÅAB 660100-1217439
Nya medlemmar: Gör inbetalningen i vanlig ordning och meddela din adress till informationssekreterare
Kimmo Michelsen för att bli införd i adressregistret och få BÄD News! För djäknar med trubadurvärdighet är
första året i BÄD gratis.

BD:S OCH FLORAS ELLINGTON-KONSERT BLEV SUCCÉ
Brahe Djäknars, Florakörens och Tomo Big Bands jazziga konsert "Duke
Ellington's Sacred Concert" den 16.3, som det stod om i senaste BÄD
News, blev en succé. Det har sällan svängt så fint av jazziga toner i
domkyrkan. Idel positiva kommentarer och miner sågs och hördes bland
åhörarna som fyllde upp kyrkan nästan helt och hållet: publikuppslutningen
var nästan lika stor som den brukar vara på adventskonserterna, och
stämningen därefter. Minst ett tjugotal ärkedjäknar hade också kommit till
platsen: hade det inte varit söndag kväll skulle antalet kanske ha varit ännu
större.
Vi i BÄD konstaterar att BD:s vilja och förmåga att ta upp dylika teman vid
sidan av manskörssång visar på körens virtuositet och mångsidighet. BÄD
apploderar och gratulerar!
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BRAHE DJÄKNARS JUBILEUMSSKRIFT
I samband med Brahe Djäknars 65-årsjubileum ifjol utgavs en
jubileumsskrift. Skriften finns fortfarande att köpa till priset 7 euro (inkl.
porto). Skriften innehåller artiklar av ett tjugotal människor som varit
verksamma inom, i nära kontakt med, eller i övrigt viktiga för kören
under åren 1997-2002. Flera av bidragen är skrivna av medlemmar i
BÄD. Jubileumsskriften är limmad och har 118 sidor.
Beställningar riktas till Brahe Djäknar per e-post (bd@abo.fi) eller post
(Brahe Djäknar, Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, 20500 Åbo).
Inbetalning sker till BD:s konto i Aktia 405581-21135.
Skriv "Skrift 65" och ditt namn i meddelandefältet. BD leverar skriften
mot i brevet bifogat kvitto eller mot anmälan om genomförd betalning.

BD GER UT SKIVOR
Goda råd till dem som lever ett dåligt liv
BD ger i år ut en ny CD-skiva. Titeln är Goda råd till dem som lever ett dåligt liv. De flesta av sångerna på
skivan ingick i fjolårets jubileumsrepertoar och inspelades förra hösten. Några live-inspelningar finns också
med, bl.a. från jubileumskonserten i maj och från BD.s vinnande inslag på körtävlingen i Barcelona år 2000.
Hela innehållet ser ut såhär (små förändringar kan ännu förekomma):
1-4:
5:
6:
7:
8:
9-11:
12:
13:
14:
15:

Kaj Chydenius: sviten Goda råd till dem som lever...
Erik Bergman: Nordisk vår
Benedict Slotte: De rerum natura
Benedict Slotte: Aspirationes
Ulf Långbacka: Röster
Ulf Långbacka: sviten Sånger om ljus och mörker
Armas Järnefelt: Tanssin kulku
Bengt Carlson: Du har sörjit nu igen
Pär Moberg (arr): Med ängslan, sorg och stort besvär
Seppo Paakkunainen: Dàlvi duoddar luohti

Skivan har inspelats, editerats och mixats av Benedict Slotte, andra bas och aktiv sångare i BD sedan flera år
tillbaka. Den finns till salu i samband med BD:s konserter och kan också beställas via körens skivförsäljare
Peter Björkfors (e-post: pbjorkfo@abo.fi) och Johan Hjerling (e-post: jhjerlin@abo.fi).
från LP till CD
BÄD planerar att i samarbete med BD ge ut BD:s första EPskiva (från 1962) och första LP-skiva (från 1972) på en
gemensam CD. När utgivningen kommer att ske är inte ännu
bestämt. Skivan kommer att finnas till salu i vanlig ordning
via BD. Mer information ges i ett senare nummer av BÄD
News.
Med önskan om en solig fortsättning på våren!
Å styrelsens vägnar,
Kimmo Michelsen
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