Sångarbröder,
Föreningen har hållit årsmöte den 19 mars i Esbo
och e stort tack ll värdföretaget Crawford och
Chris an Ivars som tog emot BÄD. Utöver
stadgeenliga ärenden behandlades det kommande
50‐årsjubileet som BÄD firar under det kommande
året 2014. Den ny llträdda styrelsen har inle
planeringsarbetet på basen av det som bestämdes
under årsmötet och ännu före sommaren kommer
planerna a få form. De preliminära planerna
involverar e jubileumsveckoslut under oktober
månad 2014 och enligt diskussionen på årsmötet
undersöks Jakobstad som första alterna v. Om ni
har tankar och idéer kring de a så får ni gärna
kontakta styrelsen.
Vår digare ordförande Niclas Backman hade nå
den ärevördiga ställningen a ha varit längst med i
styrelsearbetet och därmed i tur a avgå enligt
föreningens stadgar. Niclas ersä s i den nya
styrelsen av Henrik Lillhannus från Vanda. För min
del vill jag tacka för förtroendet a ni valde
underskriven ll ordförande. I det kons tuerande
styrelsemötet som e erföljde årsmötet utsågs
Henrik Lillhannus ll ny viceordförande. Niclas
Backman valdes ll sekreterare utanför styrelsen.
Styrelsens hela sammansä ning längst nere på
denna sida.
I dessa dagar då våren gör sig ll känna, även här på
våra nordliga breddgrader, förs tankarna åter ll
Vårdberget. Djäknarna skall än en gång göra si för
a mana fram sol och värme. Själv har jag gjort det
e dussintal gånger och all d är det lika festligt och
på samma gång rörande a få vara med om denna
kulturellt betydande händelsen i vårt rike. Jag
hoppas a få se många av Er på Vårdberget igen
de a år! Observera även övningarna inför de a!

Härnäst blir det BD:s årsfest 27.4 med llhörande
kvarte ävling. En gemytlig llställning och naturligtvis
en sits som heter duga. BÄD:are är inbjudna a delta i
evenemanget. Om du råkar ha en ledig kväll den
lördagen rekommenderar jag varmt a söka er ll
akademikvarteren. Mera informa on om exakt dpunkt
och anmälningar längre fram i de a News.
‐Johan Gräsbeck, BÄD‐ordförande
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NYHETER FRÅN BD
ÅRSFEST OCH KVARTETTÄVLING LÖRDAG 27.4.
Medlemmar i BÄD är välkomna a delta i bägge
eller något av evenemangen.
Kvarte ävlingen ordnas i Brahe‐auditoriet fr.o.m.
klockan 17.00. Kvarte ävlingens obligatoriska
stycken: Fridolins dårskap (Sibelius) eller My Evaline
(Trad. Arr. A.E Hall). Förutom e obligatoriskt stycke
bör kvarte en uppträda med en annan valfri sång.
Årsfesten hålls på Faust, som ju ligger längs med
biskopsgatan. Den börjar kl. 19 och den kostar
12,50€, en PÖCS är 7,50€. Den betalas på plats och i
priset ingår: Sallad, huvudrä bestående av rostbiﬀ,
samt e errä . Vidare ingår en snaps, en öl, en
punsch samt 1/4 flaska vin.
Anmälningar senast 22.4 ll klubbhövdingen Johan
Selenius e‐post: jseleniu @ abo.fi eller tel: 040‐
5069655.

SÅNG PÅ VÅRDBERGET 30.4 MED ÖVNING 24.4
Inför vårdbergssången övas det på Sibbe under BD:s
normala onsdagsövning den 24.4 klockan 19.00‐
20:30. På valborgsmässoa on övas det fr.o.m.
klockan 15.30 på Sibbe och klockan 17.00 är det
soundcheck på berget. Det är önskvärt a så många
som möjligt är närvarande på alla övningar och
soundchecken klockan 17.
Repertoar
1. Längtan ll landet (Vintern rasat)
2. Majsång (O hur härligt)
3. Vårsång (Glad såsom fågeln)
4. Champagnerlied
5. Fridolins dårskap
6. Hej Dunkom
7. Trinklied
8. Nur im Herzen
9. Ein König ist der Wein
10. Trio ur Bacchi Tempel: Böljan sig mindre rör
11. Serenad (Ljuva flicka)
12. Morgonvisa
13. Studentsång (Sjungom studentens)

Väl mö på de olika evenemangen! ‐styrelsen
MEDLEMSAVGIFT 2013
Årsmedlemsavgi en för är 2013 är 10 euro, som dock e erskänks för medlemmar som för närvarande betalar
årsmedlemsavgi ll BD samt innehar stora sångarmärket i BD.
Ständiga medlemmar och de som är befriade från medlemsavgi behöver inte bry sigom denna betalningsuppmaning. De som
är befriade från medlemsavgi bör däremot (såvida möjligt) bekrä a si medlemskap i e epostmeddelande ll
bad@brahearkedjaknar.org.
Ständig medlem blir du genom a betala 150 euro (15 x årsavgi en) och slipper däre er a bekymra dig över sådant
framöver.
Årsavgi en inbetalas ll BÄDs konto i Ålandsbanken: IBAN: FI09 6601 0001 2174 39 BIC: AABAFI22
Frivilliga bidrag är också all d välkomna.
Var vänligt och skriv namn, adress och e‐postadress (om sådan finns) i meddelandefältet då du gör betalningen.
Om det finns frågor angående medlemsavgi erna går det a kontakta ska mästaren Benny Salo via e‐post:
ska mastare @ brahearkedjaknar.org eller telefon: 050‐543 6256
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