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Om det visar sig a det finns stort intresse kan
övningar även ordnas på andra orter. Meddela om
de a i samband med a du anmäler om di intresse.

Sångarbröder,
Så här inför semestrarna har det uppkommit e
brådskande behov a informera er alla om två
vik ga evenemang som berör oss alla:
•

50‐årsjubileet nästa år 2014

•

Kullervo i Moskva december 2013
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Priset för resan kommer a ligga i storleksklassen 200
euro, vilket motsvarar de direkta resekostnaderna.
Vi vill gärna försäkra oss om a vi får en llräckligt stor
kör och dessutom måste visumansökningar
göras redan mot slutet av september, så anmäl er
snarast! BÄD:are anmäler sig
ll ordforande@brahearkedjaknar.org eller ringer upp
ordförande Gräsbeck på 050‐413 6228 och meddelar
om si intresse den vägen.
Intresseanmälan i det här skedet innebär a man är
seriöst på väg ll Moskva inkommande december och
hoppar av bara om det är absolut nödvändigt.

Läs och begrunda—jag hoppas a många
ärkedjäknar än en gång samlas i stora skaror kring
sångarfanan.
För min del önskar jag er alla en varm och solig
sommar och ser fram emot de spännande projekten
som redan väntar bakom hörnet!

Sammanfa ning:
VAD? Kullervo i Moskva
NÄR? 9‐12.12
PRIS? Ca 200€
ÖVNINGAR? 27‐28.9, 8‐9.11, 4.12 samt 5.12
ANMÄLAN? ordforande@brahearkedjaknar.org
eller telefon 050‐413 6228 inom JUNI månad

‐Johan Gräsbeck, BÄD‐ordförande

BÄD + BD = KULLERVO I MOSKVA!
BD har bjudit in BÄD a i december månad uppföra
Sibelius Kullervo llsammans med Moskvas
symfoniorkester. Projektet finansieras av bl.a. Kultur‐
och undervisningsministeriet och Finlands ambassad i
Moskva. Konsertdatumet är 11.12 och övning och
soundcheck sker 10.12. Vi åker från Åbo 9.12 och tar
an ngen flyg eller na åg från Helsingfors. Vi blir inte
onödigt länge i Moskva utan reser llbaka 12.12, med
flyg eller na åg.

BÄD 50 ÅR
Om e drygt år, lördagen den 25 oktober 2014
kommer Brahe Ärkedjäknar r.f. a sammanstråla i
Jakobstad för a fira föreningens fem o år med
konsert i Schaumansalen, jubileumsbanke och mycket
annat intressant program.
Skriv upp de a datum redan nu i din kalender och
reservera de a veckoslut för sång och umgänge i go
sällskap!

Utöver Kullervo uruppförs även Ulf Långbackas första
symfoni men för körens del är det främst Kullervo som
gäller. Eventuellt kommer vi a ge e litet
uppträdande på ambassaden på kvällen 10.12, men i så
fall är det fråga om bekant repertoar och deltagandet
är frivilligt i den delen.

Informera även andra som kan tänkas vara
intresserade a medverka eller sådana instanser som
planerar program för hösten 2014 ‐ vi vill ju a så
många som möjligt kan närvara och då är det ll fördel
om onödiga kollissioner kan undvikas!

De a medför dock en del extra övningar i Åbo under
hösten och de infaller enligt följande:
27‐28.9 övningsveckoslut
8‐9.11 övningsveckoslut
4.12 kvällsövning
5.12 kvällsövning

Mera detaljerad informa on följer i höstens BÄD News,
men eventuella idéer, synpunkter och förslag mo ages
redan nu med öppna armar. Skriv eller ring upp
ordförande eller någon annan i styrelsen.
1/1

