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KALLELSE TILL BÄD-ÅRSMÖTE 20 MARS I ÅBO
Styrelsen sammankallar härmed Brahe Ärkedjäknar r.f:s medlemmar till stadgeenligt årsmöte som denna
gång hålls i Nordeas kontor i Åbo tisdagen den 20 mars med start kl 18:00. Ingång sker från
Universitetsgatan 16 C, och tillställningen äger rum i Nordeas matsal på fjärde våningen. I samband med
detta evenemang kommer det att bjudas på något smått ätbart samt Nordeas regionchef Jan Söderholm har
lovat berätta vad som är aktuellt i Nordea för närvarande.
Medlemmar som önskar delta i årsmötet ombedes anmäla sig senast den 13 mars antingen per epost till
bad@brahearkedjaknar.org, eller per telefon direkt till Johan Gräsback, tel: +358-40-5653130.
Det finns möjlighet till samordnade transporter från regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i
samband med anmälan så koordinerar vi transportbehovet.
Med sångarhälsningar, Niclas Backman (BÄD-ordförande)

INFORMATION FRÅN BRAHE DJÄKNAR GÄLLANDE VÅRENS 75-ÅRS
JUBILEUM
Sångarbröder !
Jubileumsåret har börjat.
Nedan följer händelser och program för jubileumsvåren:
Onsdagen 29.2: Vernissage för jubileumsutställningen.
Tillställningen börjar kl. 13.00. Lätt servering.
Jubileumsutställning på Sibeliusmuseum pågår 29.2 – 28.5
Fredagen 20.4: Skivrelease för jubileumsskivan
Kl.13.00. Sibeliusmuseum (museisalen). Lätt servering.
Fredagen 4.5 Kvartettävling
Sibeliusmuseum (Braheauditoriet)
Tävlingen börjar kl. 17.00 och efter det, ca. kl. 19.00 börjar sitzen
Anmälningar till sitzen riktas till Klubbmästaren:
mboije@abo.fi 050-4131194

Program under jubileumsveckan
Tisdag 8.5
Utgivning av historik och matrikel, Sibeliusmuseum (Museisalen) kl. 13.00. Lätt servering.
Onsdag 9.5
Övning för aktiva kören på Sibeliusmuseum (Braheaud.) kl. 19.00
Torsdag 10.5
Filmförevisning av Carmina Burana, framförd av BD och Flora 1964
Sibeliusmuseum (Museisalen) kl. 18.00.
Fredag 11.5
Cocktail på Sibeliusmuseum (Braheaud.) kl. 16.00
Gästföreläsning av Hans Lundgren, Director musices (Linköping), Sibeliusmuseum (Braheaud.), kl. 17.00
Uppvaktningar kl. 18-19
Busstransport från Sibeliusmuseum till gravgården kl. 18.15
Herrmiddag på Kåren kl. 19.00
Dammiddag på Sibeliusmuseum kl. 19.30
Lördag 12.5
Uppsjungning för jubileumskören, Konserthuset, Studion kl. 12.00
Gemensam övning kl. 12.15
Solenn akt på Konserthuset kl. 14.00
Jubileumskonsert på Konserthuset kl. 16.00
Bussar till banketten, kl. 18.00
Festbankett på FBK kl. 19.00
Nachspiel på Submarina, kl. 00.30
Söndag 13.5
Sillfrukost på Svenska Klubben kl. 12.00
Anmäl er på Brahe Djäknars jubileumshemsida, www.brahedjaknar.fi/bd75. Välj rätt kategori, fyll
i vad ni vill ha och följ instruktionerna. På samma gång går det att beställa historik, matrikel,
manschettknappar och slips. Anmäl er senast 31.3 ! Vid frågor maila: bdjubileum@abo.fi

Det är även möjligt att anmäla sig genom att fylla i blanketten som medföljer i postförsändelsen
och skicka den per normal post till den adress som nämns på blanketten.

Övningar för jubileumskören ordnas enligt följande:
I Åbo, 15.4, kl. 11-16 på Sibeliusmuseum, Braheauditoriet. Biskopsgatan 17, Åbo.
I Vasa, 15.4, kl. 12-17 på kulturhuset Cantare. Vörågatan 12, Vasa.
I Helsingfors 28.4, kl. 11-16 i MM:s övningslokal. Elisabetsgatan 2, Helsingfors.

Repertoar:
Halvaktiv kör:
Gräsbeck: Yksin
Tjajkovskij: Schto smolknul
Avslutande jubileumskör:
John Rosas: Stig stark du sång
Jean Sibelius: Fridolins dårskap
Carl Michael Bellman: Böljan sig mindre rör
Selim Palmgren: Vid milan
Franz Abt: Ljufva flicka
Prins Gustaf: Studentsång
Extranummer:
Eduard Marschner: Das Königslied
De som ämnar delta i den halvaktiva kören bör delta i minst en övning, men överlag är det bra att alla
som har möjlighet deltar. Anmäl ert deltagande i jubileumsövningarna till Martin Segerstråle,
martin.segerstrale@gmail.com eller ring +358-40-7355 696
Sprid ordet till alla Djäknar ni känner och låt oss fira ett hejdundrande jubileum!
Nicklas Solin (BD marknadsföringsansvarig för BD75)

Sponsorer för BD75 sökes nu med ljus och lykta!
Jubileumsåret 2012 och turnén till Japan i augusti innebär att
behovet av sponsorer är högre än någonsin! Har Ni eget företag
eller kanske känner någon som är i en position att påverka sådana
beslut i någon organisation. Detta är ett utmärkt tillfälle att understöda BD, jubileet och exporten av finlandssvensk kultur!
Ta gärna kontakt med BD:s skattmästare Johan Berg:
johan.berg@abo.fi eller 050-324 4040

