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Styrelsen utreder möjligheten att framöver skicka
BÄD-relaterad information i större utsträckning per
e-post, och att medlemmarna därmed ombedes att
meddela sina nuvarande e-postadresser till
bad@brahearkedjaknar.org

B Ä D s

Bästa Ärkedjäknar,

På så vis får vi BÄD-e-postadressregistret uppdaterat, som i dagens läge börjar vara rätt så gammalt.

Ni har nu framför er ett pinfärskt BÄD News, som
är samtidigt det första på detta nya årtionde.
Det nya årtionder för även med sig evenemang att
se fram emot, en del gamla och beprövade samt nya
och utmanande.
Verksamheten för BÄDs medlemmar inleds i mars,
nämare bestämt den 23.3.2010, i form av föreningens årsmöte. Denna gång hålls mötet i Åbo och,
som stadgarna påbjuder, kommer 2010 års styrelse
att väljas vid detta tillfälle. Efter årsmöteshandlingarna följer en saltbit med tilltugg. Styrelsen ser
fram emot livligt deltagande i årsmötet.

BRAHE DJÄKNARS 75-ÅRS
MATRIKEL
Planeringen inför sammanställandet av en 75-års
matrikel för Brahe Djäknar som skall utges i samband med BDs jubileumsår 2012 har påbörjats.
I skrivande stund är det ännu oklart huruvida matrikeldatat från 50-års matrikeln fortfarande finns
tillgängligt i elektronisk form. Detta är av avgörande betydelse när det så småningom blir dags att ta
ställning till hur det slutliga innehållet i matrikeln
kommer att se ut.
-Niclas Backman

Studentkören Brahe Djäknar r.f.
inbjuder nuvarande samt gamla medlemmar
till
KVARTETTÄVLING samt ÅRSFEST
lördagen den 10 april 2010.
Kvartettävlingen kör igång klockan 16.00
och själva festen 19.00.
Plats: Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, 20500 Åbo
Anmälningar senast 31.3 till johnny.nykvist@abo.fi
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Följande evenemang för oss BÄDare kommer redan i april då BD firar årsfest. En diskussion bland
de aktiva Djäknarna har förts om att få ta del av
körens aktiviteter under tidigare år och dessa tankar
nådde även BÄDs styrelse. En direkt aktion från
BÄDs styrelse var förslaget att BD skulle gå ut med
en öppen inbjudan till alla aktiva och tidigare aktiva
Djäknar till den stundande årsfesten, vilken även
omfattar en kvartettävling. De mest uppmärksamma
Ärkedjäknarna har eventuellt redan sett BDs annons i pressen om den stundande årsfesten den
10.4.2010 i Åbo. Ärkedjäknar, reservera alltså detta
datum, samla ihop en kvartett och ge er ut på den
styva linan.
Hösten 2010 har BÄD inplanerat en sångarresa till
Dorpat, vilket länge varit ett önskemål bland Ärkedjäknarna. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för
detta evenemang och gruppen har inlett planeringsarbetet. Mera information om sångarresan kan ni
läsa om längre fram i Newset.
Förutom vid de ovannämnda evenemanges ses vi
även på Vårdberget 30.4.2010 och i samband med
Adventskonserterna i november.
Väl mött på alla evenemang,
Styrelsen
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BÄDs styrelse har följande sammansättning under verksamhetsåret 2009 fram till årsmötet 23.3.2010:
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Info-sekreterare:
Ledamöter:

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

Föreningens revision handhas för 2009 av Peter Häggblom
och Karl Erik Halme. Tom Björkman och Krister Lång
fungerar som revisorssuppleanter.

ÅRSMÖTE DEN 23. MARS I ÅBO
Brahe Ärkedjäknar sammankallar till årsmöte tisdagen den 23. mars kl. 18.30. Mötet hålls i Ålandsbankens utrymmen på Eriksgatan 17 i Åbo. På mötet behandlas de ärenden, som enligt stadgarnas
§ 16 ankommer på årsmötet.
Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå att årsmedlemsavgiften för nästa verksamhetsår fastställs
till 10 euro, och att medlemsavgiften efterskänks
för de medlemmar som samtidigt betalar årsmedlemsavgift till BD samt innehar stora sångarmärket.
Banken bjuder på en lätt servering efter förhandlingarna.
Anmälning om deltagande till Christian Hirn, helst
per e-post (christian.hirn@kolumbus.fi), 040 531
0164 senast den 21. mars.
Det finns möjlighet till samordnade transporter från
regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i
samband med anmälan så koordinerar vi transportbehovet.
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ÄRKEDJÄKNARNA DRAR UT PÅ
SÅNGARRESA TILL DORPAT

BD åker på turné till Österrike och
Slovenien

BD-AKTUELLT

Dorpat, eller modernare kallat Tartu, kommer att få
glädjen att emottaga en munter sångarskara av ärkedjäknar då den omtalade miniturnén till grannlandet Estland äntligen blir av! Datumet för resan är
15-17.10 och buss och fartyg är farkosterna vi färdas med. Resans betoning ligger på samvaro men
även sången har sin naturligt viktiga roll under resans lopp.
Konsert blir det i Tartu med ett program där körsång, kvartettsång och solosång varvas till en fascinerande musikalisk hälsning från Svenskfinland.
Broder Magnus Gräsbeck, kunnig i värdlandets
språk, är vidtalad att fungera som sjungande konferencier. Aktiva och mindre aktiva kvartetter inom
BD och BÄD uppmanas att tänka till om denna
konsertresa kunde vara något för just er kvartett.
Man kan naturligtvis även plocka ihop en projektkvartett för detta tillfälle. Körens repertoar är ännu
under planering, men kommer att bestå av sånger
som vi alla redan kan, eller åtminstone borde kunna.

BD medverkade i Nådendals
musikfestspel

BÄD åker till Dorpat 15-17.10.2010

På den andra vinterkonserten i musikfestspelen
uppträdde BD tillsammans med Flororna och Akademiska orkestern och en rad kända solister i Nådendals kyrka söndagen den 7.3.
På programmet fanns musik av Brahms (bl.a. Altrapsodi för manskör och orkester) och Mendelssohn
(Psalm 95 för kör och orkester).
De preliminära rapporterna berättar att konserten
var en succé och publiken var förtrollad.

VÅRSÅNG PÅ VÅRDBERGET
Den 30. april är det igen dags att sjunga in våren.
Övningen inför uppträdandet börjar kl. 16 på Sibeliusmuseum dit alla sångare, såväl djäknar som
ärkedjäknar, är hjärtligt välkomna. Från övningen
tågar sångarna tillsammans upp till berget och ställer upp i god tid för soundcheck. Exakt vilka vårsånger som i sjungs i år har inte bestämts än, men
de rådande traditionerna följs som vanligt.

Preliminärt program:
Fredag 15.10
Avfärd från Vasa/Åbo mot Helsingfors
Eftermiddagsfärja till Tallinn, middag ombord
Framme i Tartu på kvällen och inkvartering på hotell i stadens centrum

Tartu universitet, grundlagt 1632

UNDERSTÖD TILL BD

Lördag 16.10
Övning, därefter sightseeing på förmiddagen
Lunch i centrum, fritid
Konsert och därefter sångarsitz

Brahe Djäknar till Studentmanskörsfestivalen KAPRIS i Uppsala

Söndag 17.10
Avfärd mot Tallinn
Fritid och därefter eftermiddagsfärja till H:fors

BÄD står för bussen vilket betyder för den enskilda
resenären att resan högst kommer att kosta 200
euro, vilket omfattar även de gemensamma måltiderna under resan.

Mellan den 27 augusti och 5 september turnerar BD
tillsammans med Florakören bland alper och joddlare. Under vissa delar av resan reser körerna på
egen hand. I Slovenien besöks Ljubljana där det
pågår en musikfestival som BD skall delta i medan
i Österrike besöks några av de största städerna och
även litet av landsbygden. Reseledningen har tydligen goda meteorologiska kunskaper då de redan i
detta tidiga skede av vårvintern kan lova att turnén i
Centraleuropa kommer att bli ”våt”…

Vy över staden. Floden Ema i förgrunden

Då tonerna klingat ut i Nådendal siktar djäknarna in
sig på den andra hälften av vårterminen med helt
annorlunda tongångar. Om ett par månader styr
kören mot nya utmaningar och besöker studentmanskörsfestivalen KAPRIS i Uppsala 6-9.5.
Från festivalens hemsida:
”Uppsalas årliga förenade nationsmanskörsfestival
- KAPRIS - grundades den "syttende mai" 1995 av
två entusiastiska nationsmanskörssångare; Paul
Malmheden och Anders Carlsson, vilka även lyckades med att få ingen mindre än Robert Sund att
ställa upp som den förste Kaprisdirigenten.

Arbetsgruppen som arbetar med detta projekt består
av Mauritz Enqvist, Tryggve Forssell, Johan Gräsbeck och Göran Grönroos. Kontaktuppgifterna finner ni i början av Newset bland styrelsens sammansättning.

KAPRIS främsta syfte är att under gemensam flagg
verka för bevarandet av den Svenska Manskörssången under högtidliga och festliga former.”

Mera information om resan och anmälningsförfarandet kommer i nästa BÄD News 2/2010 i april.
Passa på att skriva in datumen 15-17.10 redan nu i
kalendern så att inget annat hinner komma i vägen!
Det gamla observatoriet, som stod färdigt år 1810
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Sångundervisning i samband med övningarna
Det under året 2009 inledda projektet med sånglärare som arbetar med enskilda sångare under körens
reguljära onsdagsövningar har visat sig framgångsrikt och undervisningen har fallit i god jord. BD har
uttryckt önskemål om att BÄD fortsättningsvis understöder verksamheten under år 2010, vilket BÄD
kommer att göra.

BÄD lediganslår stipendier för sångstudier
Sångare i BD har möjlighet att under år 2010 fortlöpande ansöka om stipendier för sångstudier.
I ansökan bör framkomma vem som är sånglärare
och under vilken tid sångstudierna pågår.
Ansökningar skickas in till skattmästare Göran
Grönroos, tennhaga@parnet.fi

”Gärna vackert men framför allt starkt”, är festivalens motto…

BÄD News 1/2010 #157 sid 3/4

ÄRKEDJÄKNARNA DRAR UT PÅ
SÅNGARRESA TILL DORPAT

BD åker på turné till Österrike och
Slovenien

BD-AKTUELLT

Dorpat, eller modernare kallat Tartu, kommer att få
glädjen att emottaga en munter sångarskara av ärkedjäknar då den omtalade miniturnén till grannlandet Estland äntligen blir av! Datumet för resan är
15-17.10 och buss och fartyg är farkosterna vi färdas med. Resans betoning ligger på samvaro men
även sången har sin naturligt viktiga roll under resans lopp.
Konsert blir det i Tartu med ett program där körsång, kvartettsång och solosång varvas till en fascinerande musikalisk hälsning från Svenskfinland.
Broder Magnus Gräsbeck, kunnig i värdlandets
språk, är vidtalad att fungera som sjungande konferencier. Aktiva och mindre aktiva kvartetter inom
BD och BÄD uppmanas att tänka till om denna
konsertresa kunde vara något för just er kvartett.
Man kan naturligtvis även plocka ihop en projektkvartett för detta tillfälle. Körens repertoar är ännu
under planering, men kommer att bestå av sånger
som vi alla redan kan, eller åtminstone borde kunna.

BD medverkade i Nådendals
musikfestspel

BÄD åker till Dorpat 15-17.10.2010

På den andra vinterkonserten i musikfestspelen
uppträdde BD tillsammans med Flororna och Akademiska orkestern och en rad kända solister i Nådendals kyrka söndagen den 7.3.
På programmet fanns musik av Brahms (bl.a. Altrapsodi för manskör och orkester) och Mendelssohn
(Psalm 95 för kör och orkester).
De preliminära rapporterna berättar att konserten
var en succé och publiken var förtrollad.

VÅRSÅNG PÅ VÅRDBERGET
Den 30. april är det igen dags att sjunga in våren.
Övningen inför uppträdandet börjar kl. 16 på Sibeliusmuseum dit alla sångare, såväl djäknar som
ärkedjäknar, är hjärtligt välkomna. Från övningen
tågar sångarna tillsammans upp till berget och ställer upp i god tid för soundcheck. Exakt vilka vårsånger som i sjungs i år har inte bestämts än, men
de rådande traditionerna följs som vanligt.

Preliminärt program:
Fredag 15.10
Avfärd från Vasa/Åbo mot Helsingfors
Eftermiddagsfärja till Tallinn, middag ombord
Framme i Tartu på kvällen och inkvartering på hotell i stadens centrum

Tartu universitet, grundlagt 1632

UNDERSTÖD TILL BD

Lördag 16.10
Övning, därefter sightseeing på förmiddagen
Lunch i centrum, fritid
Konsert och därefter sångarsitz

Brahe Djäknar till Studentmanskörsfestivalen KAPRIS i Uppsala

Söndag 17.10
Avfärd mot Tallinn
Fritid och därefter eftermiddagsfärja till H:fors

BÄD står för bussen vilket betyder för den enskilda
resenären att resan högst kommer att kosta 200
euro, vilket omfattar även de gemensamma måltiderna under resan.

Mellan den 27 augusti och 5 september turnerar BD
tillsammans med Florakören bland alper och joddlare. Under vissa delar av resan reser körerna på
egen hand. I Slovenien besöks Ljubljana där det
pågår en musikfestival som BD skall delta i medan
i Österrike besöks några av de största städerna och
även litet av landsbygden. Reseledningen har tydligen goda meteorologiska kunskaper då de redan i
detta tidiga skede av vårvintern kan lova att turnén i
Centraleuropa kommer att bli ”våt”…

Vy över staden. Floden Ema i förgrunden

Då tonerna klingat ut i Nådendal siktar djäknarna in
sig på den andra hälften av vårterminen med helt
annorlunda tongångar. Om ett par månader styr
kören mot nya utmaningar och besöker studentmanskörsfestivalen KAPRIS i Uppsala 6-9.5.
Från festivalens hemsida:
”Uppsalas årliga förenade nationsmanskörsfestival
- KAPRIS - grundades den "syttende mai" 1995 av
två entusiastiska nationsmanskörssångare; Paul
Malmheden och Anders Carlsson, vilka även lyckades med att få ingen mindre än Robert Sund att
ställa upp som den förste Kaprisdirigenten.

Arbetsgruppen som arbetar med detta projekt består
av Mauritz Enqvist, Tryggve Forssell, Johan Gräsbeck och Göran Grönroos. Kontaktuppgifterna finner ni i början av Newset bland styrelsens sammansättning.

KAPRIS främsta syfte är att under gemensam flagg
verka för bevarandet av den Svenska Manskörssången under högtidliga och festliga former.”

Mera information om resan och anmälningsförfarandet kommer i nästa BÄD News 2/2010 i april.
Passa på att skriva in datumen 15-17.10 redan nu i
kalendern så att inget annat hinner komma i vägen!
Det gamla observatoriet, som stod färdigt år 1810

BÄD News 1/2010 #157 sid 2/4

Sångundervisning i samband med övningarna
Det under året 2009 inledda projektet med sånglärare som arbetar med enskilda sångare under körens
reguljära onsdagsövningar har visat sig framgångsrikt och undervisningen har fallit i god jord. BD har
uttryckt önskemål om att BÄD fortsättningsvis understöder verksamheten under år 2010, vilket BÄD
kommer att göra.

BÄD lediganslår stipendier för sångstudier
Sångare i BD har möjlighet att under år 2010 fortlöpande ansöka om stipendier för sångstudier.
I ansökan bör framkomma vem som är sånglärare
och under vilken tid sångstudierna pågår.
Ansökningar skickas in till skattmästare Göran
Grönroos, tennhaga@parnet.fi

”Gärna vackert men framför allt starkt”, är festivalens motto…

BÄD News 1/2010 #157 sid 3/4

BÄD finns också på Internet
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

8.3.2010

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

1 / 2010

Styrelsen utreder möjligheten att framöver skicka
BÄD-relaterad information i större utsträckning per
e-post, och att medlemmarna därmed ombedes att
meddela sina nuvarande e-postadresser till
bad@brahearkedjaknar.org

B Ä D s

Bästa Ärkedjäknar,

På så vis får vi BÄD-e-postadressregistret uppdaterat, som i dagens läge börjar vara rätt så gammalt.

Ni har nu framför er ett pinfärskt BÄD News, som
är samtidigt det första på detta nya årtionde.
Det nya årtionder för även med sig evenemang att
se fram emot, en del gamla och beprövade samt nya
och utmanande.
Verksamheten för BÄDs medlemmar inleds i mars,
nämare bestämt den 23.3.2010, i form av föreningens årsmöte. Denna gång hålls mötet i Åbo och,
som stadgarna påbjuder, kommer 2010 års styrelse
att väljas vid detta tillfälle. Efter årsmöteshandlingarna följer en saltbit med tilltugg. Styrelsen ser
fram emot livligt deltagande i årsmötet.

BRAHE DJÄKNARS 75-ÅRS
MATRIKEL
Planeringen inför sammanställandet av en 75-års
matrikel för Brahe Djäknar som skall utges i samband med BDs jubileumsår 2012 har påbörjats.
I skrivande stund är det ännu oklart huruvida matrikeldatat från 50-års matrikeln fortfarande finns
tillgängligt i elektronisk form. Detta är av avgörande betydelse när det så småningom blir dags att ta
ställning till hur det slutliga innehållet i matrikeln
kommer att se ut.
-Niclas Backman

Studentkören Brahe Djäknar r.f.
inbjuder nuvarande samt gamla medlemmar
till
KVARTETTÄVLING samt ÅRSFEST
lördagen den 10 april 2010.
Kvartettävlingen kör igång klockan 16.00
och själva festen 19.00.
Plats: Sibeliusmuseum, Biskopsgatan 17, 20500 Åbo
Anmälningar senast 31.3 till johnny.nykvist@abo.fi
BÄD News 1/2010 #157 sid 4/4

Följande evenemang för oss BÄDare kommer redan i april då BD firar årsfest. En diskussion bland
de aktiva Djäknarna har förts om att få ta del av
körens aktiviteter under tidigare år och dessa tankar
nådde även BÄDs styrelse. En direkt aktion från
BÄDs styrelse var förslaget att BD skulle gå ut med
en öppen inbjudan till alla aktiva och tidigare aktiva
Djäknar till den stundande årsfesten, vilken även
omfattar en kvartettävling. De mest uppmärksamma
Ärkedjäknarna har eventuellt redan sett BDs annons i pressen om den stundande årsfesten den
10.4.2010 i Åbo. Ärkedjäknar, reservera alltså detta
datum, samla ihop en kvartett och ge er ut på den
styva linan.
Hösten 2010 har BÄD inplanerat en sångarresa till
Dorpat, vilket länge varit ett önskemål bland Ärkedjäknarna. Styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp för
detta evenemang och gruppen har inlett planeringsarbetet. Mera information om sångarresan kan ni
läsa om längre fram i Newset.
Förutom vid de ovannämnda evenemanges ses vi
även på Vårdberget 30.4.2010 och i samband med
Adventskonserterna i november.
Väl mött på alla evenemang,
Styrelsen

-

# 157

s t y r e l s e

2 0 0 9

BÄDs styrelse har följande sammansättning under verksamhetsåret 2009 fram till årsmötet 23.3.2010:
Ordförande:
Viceordförande:
Sekreterare:
Skattmästare:
Info-sekreterare:
Ledamöter:

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

Föreningens revision handhas för 2009 av Peter Häggblom
och Karl Erik Halme. Tom Björkman och Krister Lång
fungerar som revisorssuppleanter.

ÅRSMÖTE DEN 23. MARS I ÅBO
Brahe Ärkedjäknar sammankallar till årsmöte tisdagen den 23. mars kl. 18.30. Mötet hålls i Ålandsbankens utrymmen på Eriksgatan 17 i Åbo. På mötet behandlas de ärenden, som enligt stadgarnas
§ 16 ankommer på årsmötet.
Styrelsen kommer på årsmötet att föreslå att årsmedlemsavgiften för nästa verksamhetsår fastställs
till 10 euro, och att medlemsavgiften efterskänks
för de medlemmar som samtidigt betalar årsmedlemsavgift till BD samt innehar stora sångarmärket.
Banken bjuder på en lätt servering efter förhandlingarna.
Anmälning om deltagande till Christian Hirn, helst
per e-post (christian.hirn@kolumbus.fi), 040 531
0164 senast den 21. mars.
Det finns möjlighet till samordnade transporter från
regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i
samband med anmälan så koordinerar vi transportbehovet.

BÄD News 1/2010 #157 sid 1/4

