Varje medlem i BÄD får köpa två av dessa biljetter. Priset är 20 euro, oberoende av ålder
och hårfärg. Vanliga biljetter kan införskaffas i
obegränsade
mängder
vid
förköpstillfällena i akademikvarteren och/eller via
Luckan, Auragatan 1, Åbo. Dessa
biljetter går dock inte att kombinera med en plats
bland BÄD:arna.
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Stort behov av frackar
BÄD-Biljetter till adventskonserterna
De redan traditionsenliga BÄD-biljetterna för adventskonserterna finns nu igen att köpa!
Dessa biljetter kan endast köpas av medlemmar
i Brahe Ärkedjäknar (eller Eternellföreningen)
och berättigar till en plats på de främsta bänkraderna i domkyrkan på fredagens eller lördagens adventskonsert.
Biljetterna kostar 20 euro per styck, dvs. fem euro
mera än vanliga biljetter - ett litet
pris för att slippa oroa sig över vilken plats man
kommer att få i den fullsatta kyrkan.
Dessutom är det ju ett bidrag som oavkortat går till
kören.

Som alltid finns det ett stort behov
på frackar av alla storlekar i BD.
Speciellt nu då så många nya sångare fyllt på leden är frackförrådet
så gott som tomt!
Råkar du själv ha eller veta om en
frack som ligger oanvänd någonstans. Hör då i så fall av dig till
BD:s fan- och frackvårdare Peter Rikberg och
ge den gamla (eller någorlunda nya) fracken ett
fartfyllt liv tillsammans med någon körsångare.
Peter nås på adressen peter.rikberg@abo.fi eller
telefonnumret 050-5470455.
Alla donationer är högt uppskattade!

Beställ dina BÄD-biljetter genom att betala in 20
euro per biljett till kontot 313110-54548 senast
den 16.11.2009.
I meddelandefältet skriver du:
"ADVENT fredag eller lördag, beställarens
namn".
Exempel:
"ADVENT FREDAG, KLAUS LAPELA"

Biljetterna löses ut i domkyrkan före konserten.
Vi rekommenderar att man är på plats en
kvart
före
konserten
börjar.

I och med BÄDs årsmöte i april skedde några förändringar i styrelsens sammansättning. Kimmo
Michelsen, ordförande under verksamhetsåret 2008,
avgick i och med att han flyttat utomlands. Kimmo
skall ha ett stort tack för sina insatser under verksamhetsåret 2008. Som nya medlemmar invaldes i
BÄDs styrelse Mauritz Enqvist och Niclas Backman. Styrelsens sammansättning med kontaktuppgifter finns längre fram i Newset.
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I och med BÄDs årsmöte och styrelsens konstituerande
möte har BÄDs styrelse följande sammansättning under
verksamhetsåret 2009:
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:

Ett stort tack skall också riktas till Göran Grönroos
med arbetsgrupp för det mycket lyckade firandet av
”John Rosas 100 år”. Uppslutningen till denna festlighet var god, uppemot 90 Eterneller, Ärkedjäknar
och Djäknar deltog i de olika tillställningarna.
Då deltagandet i den numera traditionella BÄD/
Eternell-julfesten i samband med lördagens Adventskonsert har under de senaste åren varierat
kraftigt har styrelsen i år beslutat att ta ett mellanår
beträffande julfesten. BÄD/Eternell-biljetter kommer dock att finnas till buds för Adventskonserternas del. Läs om detta på sista sidan.

I exemplet vill Klaus ha två biljetter till fredagens
konsert och betalar alltså in 40
euro.
Om du vill få en bekräftelse på att betalningen
nått fram:
Skicka ett e-postmeddelande till skattmästare Anders Lindgren, E-post: anlindgr@abo.fi
eller ring: 050-3447749 så får du en bekräftelse då
betalningen registrerats hos BD.

Bästa Ärkedjäknar,
Ett tag har förflutit sedan senaste nummer av BÄD
News droppade in i era brevlådor.

Info-sekreterare:
Ledamöter:

Johan Nyman (Tel. 050 438 4120)
nyman.johan(a)pp.inet.fi
Niclas Backman
nbackman@iki.fi
Christian Hirn
christian.hirn(a)kolumbus.fi
Göran Grönroos
tennhaga(a)parnet.fi
Johan Gräsbeck
johan.grasbeck(a)abo.fi
Mauritz Enqvist
mauritz.enqvist@hotmail.com
Benny Salo
benny.salo@abo.fi

Föreningens revision handas för 2009 av Peter Häggblom
och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till revisorer samt
Tom Björkman och Krister Lång till revisorssuppleanter.
Ny www-adress !

BÄD:s julklappstips: CD-skivor!
Beställ skivor med BD och Flora av BD:s skivförsäljare:
Oskar.karlstrom@abo.fi 045-73823268
Ville.kavilo@abo.fi
Joel.nordman@abo.fi
Mera information om skivor att köpa hittar man på
BD:s hemsidor: www.brahedjaknar.fi/skivor.php

VÄL MÖTT PÅ DE OLIKA EVENEMANGEN!

Styrelsen

BÄDs understöd till BD
Under flere års tid har BÄD understött de aktiva
Djäknarna både genom direkta bidrag till konsertresor, varvid deltagaravgifterna kunnat sänkas, och
genom att tillhandahålla stipendier för sångstudier.
Trots att BÄDs styrelse har gallrat bland de stipendiesökande har dessa stipendier nyttjats av en rätt
liten skara BD:are.
För att möjligast många inom den aktiva kören
skall kunna dra nytta av sångundervisningen har
BÄDs styrlese gått in för att stöda ett nytt koncept
gällande sångundervisningen i BD. Mera om detta i
Aktualieteter från BD.

BÄD:s hemsida finns nu på adressen
w w w . b r a h e a r k e d j a k n a r . o r g
BD:s hemsidor finns fortsättningsvis på adressen
w w w . b r a h e d j a k n a r . f i

Nästa station: Tampereen Sävel

BD-AKTUELLT
BD FÖRBEREDDE SIG VÄL FÖR TÄVLINGEN OCH VAR FRAMGÅNGSRIKA I TAMPEREEN SÄVEL
Övningläger i Barcelona (Spanien) och Ginestas
(Frankrike)
BD åkte på våren på en lite annorlunda turné: Stor
vikt lades vid att fortsättningsvis visa upp finlandssvensk manssångartradition, men det gjordes också
ett bemödande om att begränsa förflyttningarna
från konsert till konsert till förmån för mera koncentrerad övning. BD har många gånger konstaterats låta som bäst efter en turné och det här ville vi
dra nytta av inför körtävlingen Tampereen Sävel
som skulle gå av stapeln några veckor senare 4-7
juni. Kören flög till metropolen Barcelona där en
inledande friluftskonsert gavs i parken Jardines de
la Ciudadela.

I Tamperetalo och runtom i staden var festivalen
redan i full gång då kören anlände. Den internationella körtävlingen hade lockat hela 47 körer till
staden. Det skulle inte bli lätt - men det visste djäknarna redan på förhand.
På repertoaren hade djäknarna Si puer cum puellula, Kolm´on miehellä pahoa, Down by the Salley
gardens och Uffes egna Tre erotiska sånger som
framfördes vid två tillfällen under dagarna tre. Första gången skedde detta under köruppvisningen
som höll på i flera dagar där alla deltagande körer
under tio minuter hade scenen, publiken och domarkollegiet för sig själva, och andra gången på
galakonserten dit domarna kallade de körer som
hade placerat sig bäst. Och BD var alltså bland dessa.
När all rök hade lagt sig reste djäknarna hem med
två guldstämplar och prispengar på 800€.
Läs mera på festivalens hemsida
www.tampere.fi/vocal/

Från Barcelona åkte BD med buss norrut mot södra
Frankrike där en liten vingård i den idylliska staden
Ginestas skulle få stå värdar för djäknarnas besök. I
en liten stad som Ginestas finns inga större distraktioner och övningarna i vingårdens lokaliteter
genomfördes med stor koncentration. Med på övningslägret var också sångpedagogen Bo Isgar från
Sverige som BD har samarbetat med flera gånger
tidigare i samband med körens övningsläger i Åbo.
Dirigent Uffe och pedagog Bo arbetade med kören i
tre dagar och det som hördes på konserten som
hölls på vingårdens innergård lovade gott inför tävlingen…
Flera sångares deltagande på turnén möjliggjordes
av stöd från BÄD. Kören tackar.

EKUMENISK FESTGUDSTJÄNST I SAMBAND MED STATSRÅDETS 200ÅRSFESTLIGEHETER
Den 2 oktober hade det gått 200 år sedan Finlands
statsråd inrättades. Det firades bl.a med en ekumenisk gudstjänst där Brahe Djäknar och Florakören
uppträdde. Med Finlands regering, de tidigare presidenterna Mauno Koivisto och Martti Ahtisaari
samt Finlands kyrkors ledare på de främsta raderna
sjöng BD och Flora två sånger. Mest uppmärksamhet fick uruppförandet av Ulf Långbackas för detta
tillfälle skrivna Motetti 1809/2009. Gudstjänsten
sändes direkt i YLE Radio 1 och i efterhand i YLE
TV 1.

RESA TILL LINKÖPING—KÖRSLAGET

BD uppträder
7.6.2009

framgångsrikt

i

Tamperetalo

TJUGOTRE NYA DJÄKNAR
Brahe Djäknar har haft förmånen att under lång tid
ha många sångare i kören. Det är dock ingen självklarhet att det är så, och att engagera nya sångare är
en utmaning som BD hela tiden bör ha i minnet.
Körsång konkurrerar med många andra aktiviteter
som kallar på studenters tid. I och med att det är
mycket vanligt att sångare flyttar bort från Åbo när
de blir färdiga från Akademin är dessutom medellängden för en Djäknes körkarriär relativt kort.
Samtidigt är manskörsång så pass givande på flera
plan att vi som är aktiva i kören vill tro att om vi
bara kan marknadsföra kören tillräckligt tydligt så
finns också intresset att sjunga med.
Ginestas, Frankrike: Chateau du Puits es Pratx
Foto: Benedict Slotte

på körsångens många positiva sidor har vi upptäckt
att vårt antagande om ett underliggande intresse har
varit riktigt. Totalt tjugotre nya sångare godkändes
av musiknämnden vid insjungningarna i höst. BD
mår alltså för tillfället ännu bättre än vanligt när det
gäller antal sångare och man kommer att kunna
höra en ovanligt stor manskör i årets Adventskonserter!

Brahe Djäknar har satsat på just en sådan tydligare
marknadsföring under de senaste åren och speciellt
i höst har det gett utdelning. Genom att tydligt peka

Andra helgen i oktober var Brahe Djäknar och Florakören inbjudna till Linköping på sångarting. De
lokala studentkörerna Lihkören och Linnea stod
som värdar för evenemanget. Även de nyländska
systrarna från Helsingfors, Lyran hade rest till Linköping. Alla fem körer höll en välbesökt gemensam
konsert i Missionskyrkan i Linköping. Utbytet med
andra nordiska körer är nästan alltid givande och
var i allra högsta grad den här gången också.
Tack vare understöd från bl.a. BÄD kunde BD erbjuda resan till ett pris som var överkomligt även
för sångare som börjat i kören bara någon vecka
tidigare. Det var mycket uppmuntrande att en så
stor del av de nya genast var villiga att haka på en
resa.

SÅNGÖVNINGAR / RÖSTCOACHING
Tack vare understöd från BÄD kan BD i höst erbjuda sina sångare möjlighet att anmäla sig till individuella sångövningar före onsdagsövningarna. Totalt
fyra halvtimmarspass erbjuds varje vecka. Frank
Berger och Kristoffer Sandås håller sånglektionerna. De är båda aktiva i kören och har lång erfarenhet av att hålla sånglektioner och studerar själva
också sång. Hittills har sånglektionerna väckt
mycket intresse bland sångarna och det låter som
om lektionerna redan skulle bära frukt i leden.

DIRIGENTVIKARIE FÖR ÅR 2010
Under Åbos kulturhuvudstadsår 2011 sätts en opera
om Per Brahe upp, med Åbolands Kammarkör som
främsta dragare av projektet. BD har ombetts delta
och vi ser fram emot framträdandena i augusti och
september 2011. Ulf Långbacka komponerar musiken till operan och kommer därför att vara tjänsteledig under 2010. Därmed har BD och Flora utlyst
ett vikariat som dirigent för verksamhetsåret 2010
så att man kunde söka vikariatet för båda eller endera körerna. Ansökningstiden gick ut 19 oktober.
De sökande har kallats på provdirigering under
övningshelgen 6-7.11. En utomstående sakkunnig
nämnd kommer att besöka dirigentproven och ge
ett utlåtande som sammanfattar de sökandes styrkor
både på basis av dirigentproven samt den erfarenhet
som framkommer ur ansökningarna.
Slutliga beslut görs av respektive körs höstmöten –
10.11 för Flora och 11.11
för BD.
Styrelsen vill påminna att
alla medlemmar är välkomna på mötet!

PERIFERIKONSERT I BJÖRNEBORG
Svenska klubben i
Björneborg har bjudit
in BD, Flora och Akademiska Orkestern att
hålla periferikonsert i
Björneborg.
Konserten hålls i
Keski-Pori kyrka
lördagen 21.11
kl.18.00.
Tipsa om detta till
vänner och bekanta i
regionen!

Fem uppställda körer för övning inför konsert i
Missionskyrkan, foto: Benedict Slotte

