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VÄLKOMNA ATT FIRA ”JOHN ROSAS 100 ÅR” !
Den 30. november detta år har 100 år förflutit sedan John Rosas’ födelse. Brahe Ärkedjäknar
inbjuder alla att delta i de festligheter, som arrangeras m. a. detta jubileum.
Jubileet inleds fredagen den 28 november med att vi är med om Brahe Djäknars, Florakörens och
Akademiska Orkesterns Adventskonsert , som börjar kl. 19 i Domkyrkan. Biljetterna, som
berättigar till goda platser kostar 20 e/st. Konsertbesökarna bedes vara på plats c. 18.30. Biljetterna
skickar vi hem i god tid. Beställ biljetter på anmälningsblanketten.
Efter konserten promenerar vi till Gadolinia, Porthansgatan 3-5, i vars matsal en Sångarsits äger
rum. Supén, som omfattar fisktallrik, grillat majskyklingbröst, puré av kronärtskocka,
potatiskroketter och kaffe, kostar 38 e. Drycker till självkostnadspris. Anmälning sker på
anmälningsblanketten. Anteckna ev. dietönskemål.
Lördagen den 29 november äger den egentliga Minnesfesten rum i Sibeliusmuseum. I
programmet, som börjar kl. 10, ingår hälsningsord av BÄDs ordförande Kimmo Michelsen,
Rektors för Åbo Akademi hälsning (Jorma Mattinen) ”Vi minns vår lärare och vän” (Fabian
Dahlström och Ulf Söderblom), ”John Rosas och Musikaliska sällskapet” (Göran Grönroos)
och”ordet fritt”. Tillsammans sjunger vi självfallet Stig stark du sång och Morgonen ljusnar,
dessutom blir det sång av en dubbelkvartett från BD och sellosoli av John-Eric Saxén.
Avslutningsord av Allan Rosas.
Minnesfesten beräknas pågå till c. 11.30. Då beger vi oss (med en abonnerad buss) till
begravningsplatsen där uppvaktning vid John Rosas grav äger rum.

Om intresse finns arrangerar vi en gemensam lunch. Vänligen meddela om detta i
anmälningsblanketten.
Inbjudan till alla dessa programnummer och –aktiviteter gäller självfallet också avec.
Vi har bokat hotellrum på Hotell Scandic Julia, Eriksgatan 4. Priset är 75 e för dubbelrum och 65
euro för enkelrum. Du kan boka hotellrummet på anmälningsblanketten
Tryggve Forssell på Konfer tar emot anmälningarna, som sker så att bifogade anmälningsblankett
returneras till Konfer, adress Auragatan 1 C, 20100 Åbo senast 12.11. Det går också bra att faxa in
blanketten, då är numret (02) 232 4465. E-postadressen är : tryggve.forssell@konfer.fi
Närmare uppgifter lämnar Göran Grönroos, tfn 040-7557014
I god tid före Jubileet får Du hemsänt biljetterna och supékortet jämte faktura.
Till jubileet utkommer ett häfte omfattande 40 sidor med John Rosas kompositioner och
arrangemang för manskör. Redigeringsarbetet har utförts av fil.mag. Peter Lång. Häftet kommer att
saluföras under jubileet. Dessutom kommer Sibeliusmuseum att arrangera en utställning om John
Rosas, som man kan stifta bekantskap med under Minnesfesten.

Hjärtligt välkomna !
Arbetsgruppen Göran Grönroos, Sune Jungar och Börje Lång

JOHN ROSAS 100 ÅR ++++ ANMÄLNINGSBLANKETT
Sänd in blanketten nedan senast 12.11. till Konfer/BÄD Auragatan 1 C, 20100 ÅBO eller per
telefax (02) 232 4465. Du kan även e-maila tryggve.forssell@konfer.fi eller ställa frågor till
Tryggve på dagtid (02) 251 2200 eller 0400 415 225.

Vänligen texta tydligt, särskilt om du faxar! Kryssa i rätt alternativ!

Namn ……………………………................
Avec namn......................................................

Jag/vi anmäler oss till följande evenemang:
Adventskonserten fredag 28.11. kl. 19 i Domkyrkan
Biljettpris 20 e

en biljett

två biljetter

Sångarsits i Gadolinia fredag 28.11. c. kl. 21
38 e per kuvert

en deltar

två deltar

Minnesfesten i Sibeliusmuseum lördag 29.11. kl.10

en deltar

två deltar

Uppvaktning vid graven lördag 29.11. c. kl.12

en deltar

två deltar

Jag/vi är intresserade av en gemensam lunch
lördag 29.11. c. kl 12.30

en är
intresserad

två är
intresserade

Jag/vi reserverar för natten 28-29.11. på
hotell Julia, Eriksgatan 4

dubbelrum
75 e

enkelrum
65 e

Adress……………………….……………… Postnr……….……. Ort…………..……….….…...
Telefon………………………….........................… e-post………………………....….……..……..
Specialdiet…………………………………………………………..……………....…..….…..........
Övrigt..…………………………...………………………………………………....…....……...…...

