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ORDFÖRANDENS HÄLSNING
Sångarbröder, det har igen blivit dags för ett BÄDNews. Denna gång är tyngdpunkten lagd på den
kommande sångarresan till Dorpat. Även andra
saker såsom arbetet med BD75 matrikeln har tagit
ett stort steg framåt, men mera om detta i ett senare
nummer.
Detta BÄD-News är även historiskt såtillvida att
det torde vara första gången som
BÄD-News också skickas via epostmailinglista till
alla BÄD-medlemmar som meddelat en epostadress
till BÄD. Meddela gärna din epostadress till
bad@brahearkedjaknar.org om du inte får detta
utskick per epost eller om adressen är fel, så att vi
får denna
mailinglista uppdaterad. De medlemmar som nöjer
sig med att få BÄD-News endast via
epostutskick framöver kan meddela om detta på
samma sätt.
Vårhälsningar, Niclas Backman

BÄD HÖLL ÅRSMÖTE I ÅBO
Tisdagen den 23 mars samlades medlemmar till
årsmötet som denna gång hölls i Åbo i Ålandsbankens kontor på Eriksgatan. Först sköttes möteshandlingarna och sedan fick de närvarande intaga
en smaklig supé i sällskap av bankdirektör Beatrice
Ramström som presenterade bankens verksamhet
och aktuella frågor inom bankvärlden.
BÄD tackar Ålandsbanken för värdskapet!
Ny ordförande samt styrelseledamöter valdes på
årsmötet varefter styrelsen konstituerade sig på
efterföljande styrelsemöte enligt följande:

-

# 158

Årsmötet fastställde medlemsavgiften för år 2010
till 10 euro, och omfattade styrelsens förslag att
medlemsavgiften efterskänks för de medlemmar
som samtidigt betalar årsmedlemsavgift till BD
samt innehar det stora sångarmärket. Det stora
sångarmärket belönas en djäkne med då han har sju
godkända terminer i kören samt har avlagt sångprov inför musiknämnden.
SÅNGARRESAN
TILL DORPAT
Den 15-17.10 åker vi
på den mycket efterfrågade sångarresan
till Dorpat. Planerna
är klara – nu behöver
vi många sångarbröder med på denna unika resa!
Gotti är dirigent och han har byggt upp ett program
som alla sångare kan utan och innan. Det blir en
avdelning med vårsånger, en med serenader och en
med fosterländsk repertoar. Repertoaren är bekant
från tidigare och kräver ingen övning på förhand.
På konserten uppträder även vår värdkör Gaudeamus, en kvartett från BD som följer med på resan
samt vår sjungande konferenciär trubaduren Magnus Gräsbeck.
Styrelsen har beslutat att klädseln på konserten
kommer att vara mörk kostym – fracken kan därmed bli hemma i garderoben denna gång! Vi åker
utan våra damer denna gång.
LÄS MERA OM RESAN PÅ
INFORMATIONS– OCH ANMÄLNINGSBLANKETTEN SOM KOM MED
DETTA BREV

BÄD:s styrelse för verksamhetsåret 2010 (fram till årsmötet 2011):
Ordförande:
Viceordförande:
Skattmästare:
Sekreterare:
Ledamöter:

Niclas Backman
Johan Gräsbeck
Göran Grönroos
Mauritz Enqvist
Stig-Göran Byskata
Benny Salo
Bernhard von Weissenberg

nbackman@iki.fi Tel. 0400-627 953
johan.grasbeck@abo.fi
tennhaga@parnet.fi
mauritz.enqvist@hotmail.com
stig.byskata@pp.inet.fi
benny.salo@abo.fi
benivw@parnet.fi

Info-sekreterarens uppgifter sköts gemensamt av styrelsen. Föreningens revision handhas för 2010 av Peter
Häggblom och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till revisorer. Tom Björkman och Krister Lång omvaldes till
revisorssuppleanter.
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Konserten riktas i första hand till personal och studenter men även andra, exemeplvis
intresserade ärkedjäknar är välkomna. Kvällen kan
inledas redan klockan 19 med ett glas i Café Arken
Själva konserten hålls i Arkens D-aula klockan 20.
Efteråt bjuder BD på lite
tilltugg och några bordsvisor i Café Arken. Biljetter
kan köpas för 6 euro från ÅAs
studentresturanger. Observera att biljettantalet är
begränsat!

VÅRSÅNG PÅ VÅRDBERGET
Fredagen den 30 april samlas djäknar av alla årsmodeller och märken för att sjunga in våren inför
hela Svenskfinland i radio, TV och livslevande
publik på Vårdberget i Åbo. Klockan 16.00 samlas
alla på Sibeliusmuseum i Brahe-auditoriet för att
sjunga upp samt en sista finslipning och uppfriskning av minnet. Klockan 17.00 är det soundcheck
för solister och klockan 17.15 för hela kören.
Kom i god tid – sexton på Sibbe!

Mera information fås via www.brahedjaknar.fi eller
skattmästare Benny Salo (benny.salo@abo.fi
050-543 6256).

Repertoar, Vårdberget 2010
Längtan till landet (Vintern rasat)
Majsång (O hur härligt)
Vårsång (Glad såsom fågeln)
Champagnerlied
Nur im Herzen
Metsämiehen juomalaulu
Blommande sköna dalar
Trinklied (Guck nicht)
Das Königslied
Klinga nu med klarinetter
Böljan sig mindre rör
Serenad (Ljufva flicka)
Morgonvisa
Studentsång (Sjungom)

BD-AKTUELLT
Efter att BD firade sin årsfest den 10 april på Sibbe
med ett ovanligt stort antal ärkedjäknar på plats
siktar djäknarna nu på
CAMPUSKONSERT 5.5.2010
”ÅTTA PÅ ARKEN”
Utöver vårsången på Vårdberget håller den aktiva
kören en Campuskonsert i Åbo Akademis Humanistcentrum Arken (Fabriksgatan 2). Konserten är
en blandning av vårsånger och kommande turnérepertoar. Dagen efter åker Brahe Djäknar till Studentmanskörsfestivalen KAPRIS i Uppsala och på
hösten slår sig BD samman med Florakören för en
dryg veckas turné i Slovenien och Österrike.

Väl mött på de olika evenemangen!
Styrelsen

BILAGOR TILL BÄD NEWS 2/2010:
1.
Info– och anmälningsblankett DORPAT
2.
Medlemsavgift 2010
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Bilaga 1
SÅNGARRESA TILL DORPAT
TIDTABELL

INFORMATION OM ANMÄLNINGEN

Fredag 15.10
Busstransporter från Vasa/Åbo till Helsingfors
16.00 Samling i Västra hamnen
17.30 Tallink Star avgår mot Tallinn
Gemensam middag ombord
19.30 Ankomst till Tallinn
22.00 Ankomst till Tartu (Dorpat) och inkvartering på
hotell Dorpat i centrum av staden.
Lördag 16.10
9-11 Frukost på hotellet och rundvandring
11-13 Övning
13-14 Lunch
14-17 Fritid
17-18 Soundcheck
18-19 Konsert
19- Sångarsits på Püsirohukelder tillsammans med
Gaudeamus
Söndag 17.10
10.00 Avfärd mot Tallinn
13.00 Lunch och fritid för shopping o.dyl.
17.30 Tallink Star avgår
19.30 Ankomst till Helsingfors
Busstransporter till Åbo/Vasa

Du anmäler dig till denna resa genom att
skicka in denna blankett med svarsförsändelse senast 21.5.2010. Du kan även skicka
den per e-post till adressen info@konfer.fi
eller faxa den till 02-2324465.
Efter att anmälningstiden gått ut skickar vi
ut en bekräftelse samt noggrannare detaljer
om bl.a. tidtabell och repertoar åt de som
anmält sig.
Arbetsgruppen som arbetar med detta projekt består av Mauritz Enqvist, Tryggve
Forssell, Johan Gräsbeck och Göran Grönroos. Vid eventuella frågor kontakta någon
i arbetsgruppen per e-post eller ring Johan
Gräsbeck på telefonnumret 040-5653130.
E-postadresserna finner ni i början av Newset.

BÄD bjuder på bussresan vilket betyder att kostnaden
för den enskilda resenären blir 200 euro. Priset inkluderar de gemensamma måltiderna under resan samt logi på
hotell i dubbelrum. För singelrum debiteras en extra
kostnad på 20 euro/natt.

ANMÄLAN TILL DORPATRESAN:
Namn
Adress
Postnr.

Ort

Telefon
E-post
□ Dubbelrum
Delar rum med:
Stiger på bussen i:

□ Singelrum

Bilaga 2

MEDLEMSAVGIFT 2010
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 10 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i Ålandsbanken: 660100-1217439. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift behöver naturligtvis inte
bry sig om denna uppmaning. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 150 euro.
Frivilliga bidrag är också alltid välkomna.
Var vänlig och skriv namn, adress och e-postadress (om sådan finns) i meddelandefältet då du gör betalningen.
Har ni frågor angående medlemsavgifterna kan ni kontakta skattmästaren Göran Grönroos via e-post: tennhaga@parnet.fi eller tel. 040-7557014

660100-1217439
Brahe Ärkedjäknar r.f.

Medlemsavgift 2010
Årsavgift: 10 euro
Avgift för
ständigt medlemskap: 150 euro
Vänligen skriv namn och adress
(och e-postadress) i meddelandefältet

