31.3.2004

BRAHE ÄRKEDJÄKNAR JUBILERAR
Det har i år förflutit 40 år sedan BÄD grundades. Jubileet kommer att firas
med en konsertresa till Stockholm i september och en jubileumsmottagning
+ lillajulsfest i november.
Redan i vår ges emellertid möjlighet att träffa och sjunga med gamla
sångarvänner, både på Vårdberget och på en herrsitz i maj.
Läs mer på de följande sidorna!

BÄD FICK NY STYRELSE
Brahe Ärkedjäknar valde på sitt årsmöte den 3.3. i Helsingfors en ny styrelse. Under ledning av återvalde
ordföranden Kalle Sallner fördelade styrelsen uppgifterna enligt följande:
ordförande
vice ordf.
sekreterare
informationssekr.
skattmästare
ledamot
ledamot

Karl-Johan Sallner, Helsingfors
Sten Holmström, Helsingfors
Christian Hirn, Helsingfors
Kimmo Michelsen, Åbo
Göran Grönroos, Pargas
Markus Nybom, Åbo
Johan Nyman, Åbo

040-500 7178
0500-405 562
040-531 0164
040-520 1315
040-755 7014
040-575 4405
050-358 6016

sallner@kolumbus.fi
sten.holmstrom@kolumbus.fi
christian.hirn@om.fi
kimmiche@abo.fi
tennhaga@parnet.fi
manybom@abo.fi
johan.nyman@raisiogroup.com
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JUBILEUMSRESA I VÄSTERLED 25-27.9
Kom med på årets stora Jubileumshändelse:

I september åker BÄD, under ledning av maestro
Gottfrid Gräsbeck, till Stockholm där vi kommer att
uppträda i Finska Kyrkan. Resan är avec.
Det preliminära programmet ser ut så här:
Lördag 25.9 Kväll: Avresa från Helsingfors
Söndag 26.9 Morgon: Ankomst till Stockholm.
11:00 Medverkan i Finska
församlingens gudstjänst
12:30 Lunch i församlingshemmet
14:00 Konsert i Finska Kyrkan
Sen eftermiddag: Avfärd mot
Helsingfors (eller Åbo, för den som vill)
Måndag 27.9 Morgon: Ankomst till Helsingfors/Åbo

Finska Kyrkan ligger på Slottsbacken i hjärtat av
det äldsta Stockholm, inte långt från den plats där
historiens första finskspråkiga gudstjänst hölls år
1533.

Den som har tillgång till internet kan läsa mer om Finska
församlingen och kyrkan i Stockholm på:
http://www.svenskakyrkan.se/finskaforsamlingen/

Anmälningar tas emot av Kimmo Michelsen och Göran Grönroos (se kontaktuppgifter på föregående sida)
fram till den 26.4. varefter de som anmält sig får mer information under sommaren.

JUBILEUMSMOTTAGNING OCH LILLAJULSFEST
Lillajulsfesten ifjol fick ett mycket positivt mottagande. De som var med var överens om att detta bör
göras om! Så kommer därför också att ske, den 27.11 efter lördagens adventskonsert.
Samma dag ordnas också en jubileumsmottagning i Sibeliusmuseum. Under mottagningen kommer
BÄD bl.a. att dela ut sångarstipendier till BD:are. Sångarstipendierna är ämnade för sångstudier och kan
sökas av aktiva djäknar. Ansökningarna behandlas av en stipendiekommitté bestående av bl.a. dirigent Ulf
Långbacka och medlemmar av BD:s musiknämnd.
Mer information om både lillajulsfest och jubileumsmottagning skickas ut via BÄD News på hösten.

HERRSITZ I SAMBAND MED FLORAKÖRENS JUBILEUM
Också flororna jubilerar i år: kören fyller 60 år. I samband med jubileet ordnas en
herrsitz för aktiva djäknar och de jubilerande florornas avecer. Nu finns emellertid
ett begränsat antal platser kvar som vi BÄD:are är hjärtligt välkomna att fylla.
Sitzen ordnas fredagen den 14.5 på kvällen i Brahe Djäknars regi på Gillesgården, Auragatan 1.
Anmälningar tas emot av BD:s klubbis Peter Björkfors (tel: 040-7617559, e-post: pbjorkfo@abo.fi) fram
till den första maj. Sitzen kostar 15€ (eller 10€ utan alkohol) och betalas efter anmälan (och bekräftelse
om att det fortfarande finns platser kvar) till konto 571161-278429 (Brahe Djäknar/Peter Björkfors).
För den som dagen efter, den 15.5, vill njuta av damkörssång rekommenderas
Florakörens jubileumskonsert kl. 17 i Åbo Konserthus!
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SNART ÄR DET VÅR!
Så småningom är det igen dags för BD att hälsa våren välkommen på Vårdberget. Som vanligt är också
alla f.d. djäknar välkomna att delta. Kören samlas till uppsjungning och övning i Brahe-auditoriet,
Sibeliusmuseum, den 30.4 kl. 16.00 under ledning av Ulf Långbacka. Repertoaren övas också under
BD:s onsdagsövning den 28.4 i Brahe-auditoriet, ca kl. 21-22.
Repertoar:
O.Lindblad:
F.Kuhlau:
Prins Gustaf:
C.M.Bellman:
A.E.Marschner:
F.Abt:
C.F.Adam:
J.Rosas:
Prins Gustaf:

Längtan till landet ("Vintern rasat")
Majsång ("O hur härligt")
Vårsång ("Glad såsom")
Klinga nu med klarinetter
Das Königslied ("Ein König ist der Wein")
Serenad ("Ljuva flicka") solist: Fredrik Bärg
Champagnerlied
Morgonvisa ("Morgonen ljusnar")
Studentsång ("Sjungom studentens")

HAR DU EN E-POSTADRESS?
För att vid behov snabbare kunna nå ut med information till BÄD:s medlemmar fortsätter insamlingen av
så många medlemmars e-postadresser som möjligt. Om du har en e-postadress ser vi fram emot ett
meddelande från dig på bad@abo.fi. BÄD News kommer också i fortsättningen att ges ut i pappersform,
också till dem som har en e-postadress!

MEDLEMSAVGIFT 2004
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift sänktes på årsmötet och är nu 10 € för årsmedlemmar. Summan
inbetalas till BÄD:s konto i Ålandsbanken. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från
medlemsavgift behöver naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning
om 15 årsavgifter = 150€. Frivilliga bidrag är också alltid välkomna.
De som ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2003 ombedes vänligen inbetala även den (12 €).
BÄD:s kontonummer är ÅAB 660100-1217439
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NYHETER FRÅN BRAHE DJÄKNAR
BD hedrade Adolf Ehrnrooths minne
Med anledning av generalen av infanteriet, riddaren av Mannerheimkorset Adolf Ehrnrooths bortgång
blev BD kontaktad och tillfrågad ifall kören kunde ställa upp med sång på minnesstunden i Riddarhuset.
Denna förfrågan hörsammades och 13.3.04 ställde 18 Djäknar under ledning av Martin
Segerstråle upp och framförde Långsamt som kvällsskyn (K.A. Tavaststjernas dikt tonsatt av R.F. von
Willebrand), vilken generalen personligen hade önskat att skulle framföras.

BD uppträder i Tavastehus
BD uppträdde för ett par veckor sedan i Åbo tillsammans med Akademiska Sångföreningen. Både
dirigent, sångare och publik var riktigt nöjda med konserten, som också fick en positiv recension i ÅU.
Nästa led i förberedelserna inför körtävlingen i Helsingborg i maj är en konsert lördagen den 17.4. kl. 19 i
Tavastehus Rådhus där tävlingsrepertoaren finslipas ytterligare.
Efter körtävlingen återstår av vårens program att sjunga vid Katedralskolans studentdimission.
Till hösten planerar BD en konsertturné till Tyskland tillsammans med flororna.

Frackar efterlyses
Brahe Djäknars fan- och frackvårdare Andreas Lawast ber att få hälsa att kören
tacksamt tar emot frackdonationer. För tillfället är samtliga aktiva sångare ekiperade
med adekvat konsertklädsel, men i lagret finns det gott om plats för frackar som
kommer att behövas senast i samband med höstens insjungningar. Hänger din gamla
frack sedan länge sysslolös i garderoben trots att den gärna skulle sitta på en
BD:are? Kontakta då Andreas, så ser han till att den kommer i användning!
Andreas kontaktuppgifter är: tel. 040 5895951, e-post alawast@abo.fi.

Å styrelsens vägnar,
Kimmo Michelsen
BÄD News / april 2004

sid 4/4

BÄD News / april 2004

sid 4/4

