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Bästa BÄD:are!
Detta nummer har varit en stor utmaning för styrelsemedlemmarna, eftersom Kimmo
efter många år som BÄD:s fenomenala infosekreterare flyttat till Nederländerna, och av
naturliga skäl inte kunnat skriva och redigera BÄD News. Vi har kavlat upp ärmarna och
enligt bästa förmåga, gemensamt utarbetat detta nummer. Vi tar tillfället i akt och tackar
Kimmo för det utmärkta arbetet han utfört.
För styrelsen
Christian Hirn, sekreterare

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET I ESBO 21.3.2006
Medlemmarna i Brahe Ärkedjäknar sammankallas härmed till årsmöte, som äger rum
tisdagen den 21 mars kl. 17.30 i Tapiolas huvudkontor i Esbo, adress: Norrskensvägen 7,
Esbo (Hagalund) för att behandla de ärenden, som ankommer på årsmötet.
Värd för årsmötet är även denna gång Jari Saine / Tapiola. Efter förhandlingarna informerar Jari
kort om Tapiola och bjuder sedan på en bit mat med lämpliga drycker.
På årsmötet behandlas fjolåret (årsberättelsen och bokslutet) och väljs styrelse för innevarande år
samt fastställs årets verksamhet. Kom med och påverka! För det fall att Du är intresserad av
styrelsearbete vänligen ta kontakt med Karl-Johan Sallner.

Under Gottis ledning kommer vi efter det officiella programmet att hålla en kort övning av
turnérepertoaren. Deltagarna uppmanas att ta med sina “Blå-böcker” och noter från tidigare
BÄD-turnéer.
För de praktiska arrangemangen ber vi om anmälan om deltagande till Christian Hirn
(christian.hirn@om.fi, tel. 040 531 0164) senast den 14 mars. Ifall det finns intresse kommer
gemensam transport att arrangeras från Åbo.

TURNÉ TILL ESTLAND HÖSTEN 2006
BÄD kommer i september 2006 att göra en veckoslutsturné till Estland. Vår avsikt är att
hålla en konsert i Tallinn och en konsert alternativt i Pärnu eller Haapsalu. Repertoaren
kommer att vara bekant för de flesta och bestå till stor del av samma sånger som vi sjöng i
Srockholm och tidigare på Visingsö. Några övningar kommer att arrangeras innan vi åker
iväg. Den första hålls i samband med årsmötet. Självfallet kommer Gotti också denna gång
att vara vår maestro. Vi kommer under våren att skicka ut mera information om turnén.

JULFESTEN 2005
Julfesten firades nu för tredje gången tillsammans med Eternellerna. Efter en fantastiskt
stämningsfull adventskonsert i Domkyrkan tog sig de yngre BÄDarna avec till Kåren för en sen
middag tillsammans med Eternellerna avec. De äldre BÄDarna hade för säkerhets skull lyssnat
på en något förkortad matinékonsert och intagit sitt kvällsmål tidigare på kvällen på samma
ställe. Orsaken var att gamylerna ville hem och kojsa i vanlig tid. Men vi övriga tog risken att
inte hinna till sängs före midnatt.
Två kvartetter ur de aktiva körerna uppvaktade oss med sång och sen skötte vi om att den gamla
Kåren igen fick lyssna till våra stämmor under olika dirigenters ledning. Tryggve agerade
hovmarskalk/hertig och annonserade med stor erfarenhet olika programpunkter och i vilken
ordning de olika borden fick ställa sig i soppkön. Köket bjöd på härlig mat och stämningen var
mycket gemytlig. För mången var detta en enastående tillfälle att träffa sångarvänner från
tidigare årtionden.
Liksom tidigare år hade Pargasborna igen beställt sin stora taxi för tidigt och måste lämna festen
före midnatt, men de övriga fortsatte under mycket trevliga former. Under festen ordnades också
en gallup angående vilken tidpunkt som vore bättre; före eller efter konserten. En klar majoritet
ville fortsätta med nuvarande arrangemang, d.v.s. att gå med tom mage till adventskonserten och
sen inta en sen middag. Den nya styrelsen har därför ett klart mandat att följa nuvarande
tradition.
Kalle Sallner

BÄD-SENIORERNAS SAMMANKOMST
Med BÄD-seniorerna avses här de djäknar som skrevs in i BD under John Rosas dirigenttid
1937-1955. Rosas avled 1984 och detta visade sig innebära bl.a. att hans sångare passiverades i
fråga om deltagande t.ex. i BD:s jubiléer och i BÄD:s verksamhet. Förståeligt nog. Det är ju
dirigenten som är den sammanhållande symbolen.
BÄD ville uppmärksamma dessa seniorer genom att ordna en sammankomst uttryckligen för
dem och valde adventskonserten som en lämplig tidpunkt. Seniorerna hade ju själva 1947 satt i
gång den imponerade serie av adventskonserter som senaste höst för första gången krävde tre
konserter i nationalhelgedomen.
Tidpunkten blev alltså lördagen 26 november d.v.s. den dag då BD och Florakören gav också en
eftermiddagskonsert - lämplig tidpunkt med tanke på seniorerna.
Men först samling i Sibeliusmuseum för de ca trettio seniorerna samt därtill ett antal avec. Med
välkommen av BÄD:s ordförande Karl-Johan Sallner och information av BD:s och Floras
ordföranden. Slutligen uppvaktning vid John Rosas portträtt med Stig stark och ett tal med
historiska vingslag av Magnus Wangel.
Så konserten på utmärkta , reserverade platser. Vid konsertens slut tändes för första gången för
året lamporna i julgranen framför domkyrkan. Väl regisserat!
Sångarsitsen på Kåren inleddes med en uppvaktning vid de stupades minnestavlor - fjorton
djäknar stupade. Ralf Karlsson officerade och seniorerna sjöng Integer Vitae och Finlandia.
Stiligt!
Kårlegenden Carl Olof Tallgren berättade humoristiskt om Gunnar Clements seccomålning i
festsalen och Börje Lång och Bo-Gösta Öblom sjöng Gluntar ackompanjerade av Martin
Segerstråhle - BD:s vicedirigent på väg till domkyrkan för kvällens konsert - vid pianot. KurtErik Långbacka dirigerade en välklingande karlakör.
Börje Lång, seniorsammankomstens initiativtagare och arrangör

NYHETER FRÅN BD
Vårterminen i BD är som sig bör fullspäckad med program. Nedan en kort presentation av de
kommande evenemangen:
18.3 Mozarts "Requiem" i Nådendals kyrka. Inom ramen för Nådendals musikfestspel och på
initiativ av Akademiska Orkestern deltar Brahe Djäknar såväl som Florakören i framförandet av
detta verk. Enligt Ulf Långbacka är "verket krävande men koristerna entusiastiska". För
ytterligare information se: www.naantalimusic.com.
30.4 Sång på Vårdberget

25-28.5 FSSMF:s sångfest i Vasa
3.6 Sång för Katedralskolans studenter. Efter hyllningen av de nybakade studenterna drar
kvartetter ur BD ut för att hylla nybakade studentskor med serenader på deras fester. Detta har
under årens lopp utvecklats till en mycket uppskattad ny tradition.
Utöver det ovan nämnda evenemangen övas det även flitigt inför de kommande
skivbandningarna samt inför den i september stundande Norge-turnéen.
Johan Nyman

