Gottfrid Gräsbeck, 1927 – 2010
Brahe Djäknars hedersdirigent och Brahe Braheärkedjäknars hedersmedlem

Sångarbröder,
Denna upplaga av BÄD-News inleds med sorgebudet att allas vår Gotti har avlidit i Åbo den 19
juli.
Jordfästningen sker i Uppståndelsekapellet i Åbo lördagen den 28 augusti kl 14:00 med
efterföljande minnesstund i Aurelia, Auragatan 18.
De anhörigas önskemål är att körsången under dessa evenemang sköts av tidigare djäknar och
floror, samt gärna med en så stor kör som möjligt. Körsången kommer att ledas av Ulf Långbacka
och består av följande tre stycken:
Begravningen:
Integer Vitae (Flemming)
Signore delle Cime (Marzi) (blandad kör)

Minnesstunden:
Sydämeni Laulu (Sibelius)

Ni kan hitta noter till Signore delle Cime via BÄDs hemsidor på adressen:
http://www.brahearkedjaknar.org/noter/signore.pdf
Sångerna övas under Uffes ledning samma dag (dvs 28 augusti) i Sibeliusmuseum med start 11:30.
De som tänker resa till Dorpat kan redan i detta skede notera att övningen inför resan börjar klockan
10.00 på samma ställe.
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För att underlätta den fortsatta planeringen önskas att alla de som tänker delta i körsången meddelar
sitt NAMN OCH STÄMMA per e-post till bad@brahearkedjaknar.org eller direkt till ordförande
Backman per telefon 0400-627 953.
Sprid gärna detta körsångarupprop vidare till personer/grupper som ni tror att kan vara intresserade
av detta evenemang och som inte erhåller BÄD-utskick.
Niclas Backman, ordförande
GOTTIFONDEN
De, som vill hylla Gottis minne kan göra det t.ex. genom en inbetalning på Brahe Ärkedjäknars
Gottifond. Fondens ändamål är ju att stöda Brahe Djäknar och ge stipendier till sångare och
dirigenter.
Över alla dem som har gjort en inbetalning sammanställs en namnlista, som tillsammans med en
adress överlämnas till de anhöriga i samband med jordfästningen i Åbo den 28.8.
Inbetalningen görs till Brahe Ärkedjäknar/Gottifonden. Kontonumret är 660100-1144336.
Gör inbetalningen så fort som möjligt, senast dock den 24.8.
SÅNGARRESA TILL DORPAT
Den stora skaran på hela 50 anmälda sångare till Dorpatresan gjorde Gotti mycket lycklig och han
planerade ivrigt både repertoar, konsert och tacklade andra reserelaterade frågor tillsammans med
reseledningen. Nu får vi ändra planerna lite, men vi hoppas att vi kan uppfylla Gottis önskemål om
att resan blir av och att vi har det riktigt skoj!
Styrelsen har utsett Kurre Långbacka att fungera som dirigent för BÄD under denna resa.
Om du inte är anmäld men intresserad att delta ta då kontakt med det samma så kan vi se om du
ännu ryms med. Reservlistan tas i bruk då bussen blir full.
Kontakta info@konfer.fi, Tryggve Forssell 0400-415225 eller Johan Gräsbeck 040-5653130 vid
eventuella frågor.
Styrelsen

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

Niclas Backman
nbackman@iki.fi Tel. 0400-627 953
Johan Gräsbeck
johan.grasbeck@abo.fi
Göran Grönroos
tennhaga@parnet.fi
Mauritz Enqvist
mauritz.enqvist@hotmail.com
Stig-Göran Byskata
stig.byskata@pp.inet.fi
Benny Salo
benny.salo@abo.fi
Bernhard von Weissenberg 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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Bilaga 1: DORPAT INFORMATION
OBS!!!
Vid resa till Estland krävs GILTIGT PASS eller ID-kort som styrker nationaliteten.
KÖRKORT GODKÄNNS EJ!!!
TIDTABELL
Fredag 15.10
13.30
Bussen avgår från Åbo (Biskopsgatan 17)
16.00
Samling i Västra hamnen
17.30
Tallink Superstar avgår mot Tallinn
Gemensam middag ombord
19.30
Ankomst till Tallinn
22.00
Ankomst till Dorpat
Lördag 16.10
9-11
11-14
14-17
17-19
19-

Frukost på hotellet och rundvandring
Övning och lunch
Fritid
Soundcheck och konsert
Sångarsits

Söndag 17.10
10.00
Avfärd mot Tallinn
13.00
Lunch och fritid för shopping o.dyl.
17.30
Tallink Superstar avgår
19.30
Ankomst till Helsingfors
Busstransport till Åbo

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

Deltagaravgiften, dvs 200 eller 240 euro (beroende på inkvartering) inbetalas till kontot
242918-17490 senast den 20.8. Mottagare: KONFER/BÄD
Var vänlig och skriv in ”Dorpat + resenärens namn samt födelsetid” i meddelandefältet.
De som reser från andra orter än de som bussen åker via kan ansöka om ersättning för resekostnaderna.
Bussen från Åbo åker längs E18 via Lojo till Kyrkslätt osv. till västra hamnen där Tallink Superstar
avgår kl. 17.30. Spara kvitton och be att få en reseersättningsblankett av reseledare under resans lopp.
REPERTOAR:
John Rosas: Stig stark du sång och Morgonen ljusnar
Henrik Möller: Island, Hugo Alfvén: Uti vår hage ( eller Kristallen ?), Jörgen Bentzon: Lirekassen
Edvard Grieg: Sangerhilsen, Gustav Ernesaks: Hakkamme mehed, Selim Palmgren: Kesäilta
Jean Sibelius: Sydämeni laulu, Gottfrid Gräsbeck: Kol dodi
Extra nummer: Martti Similä: Seitsemän miehen voima, O.F. Tullberg: Kristallen
Sitssånger: Helan, halvan, tersen, Käy metsolan halki, Bort allt vad, Klinga nu och Kom du ljuva..
Konsertklädsel är mörk kostym och samma klädsel fungerar väl på den efterföljande sångarsitsen.
Övning inför resan hålls i samband med Gottis begravning den 28.8. Klockan 10.00 (Sibeliusmuseum)
övas det som skall uppföras i Dorpat (och fr.o.m. klockan 11.30 det som skall sjungas under
begravningen och minnesstunden).
Om du vet om någon som inte är anmäld, men intresserad att delta, ta då kontakt med det samma! I och
med att bussen egentligen är full så tar vi i en reservlista i bruk, eftersom ändringar kan komma.
Om du är anmäld men har fått ändrade planer, kontakta! Kontrollera den bifogade listan över de
anmälda för att se om informationen där stämmer gällande stämma, inkvartering och påstigningsplats!
Vänligen observera ruttbeskrivningen för bussen tidigare i texten.
Kontakta info@konfer.fi, Tryggve Forssell 0400-415225 eller Johan Gräsbeck 040-5653130 om ni har
frågor.

