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Sångarbröder,
Såhär passligt inför sommaren har det blivit dags att utkomma med ett BÄD-News. Denna gång är det
speciellt två teman som lyfts fram: Årsmötet som hölls i april, samt BÄD50-jubiléet vars förberedelser
kommit så långt att vi nu kan presentera detaljerna samt börja ta emot anmälningar. Vi hoppas på ett rikligt
deltagande den 25 oktober i Jakobstad eftersom Brahe Ärkedjäknar r.f. har 50 successfyllda år att fira både
med konsert och bankett.
Styrelsen

ÅRSMÖTET 4 APRIL 2014
Årsmötet hölls på restaurang Hus Lindman i Åbo den 5 april. Datumet var valt så att deltagarna efter mötet
kunde gå och lyssna på Brahe Djäknars vårkonsert. Ett femtontal medlemmar möttes upp och sedvanliga
stadgeenliga ärenden behandlades. Av styrelsemedlemmarna var det i år Bernhard von Weissenberg som i
enlighet med stadgarna stod i tur att avgå från styrelsen, därutöver undanbad sig även Benny Salo återval
med hänvisning till att han från och med maj i år är bosatt i Khartoum i Sudan. Till nya styrelsemedlemmar i
deras ställe valdes därmed Sune Jungar samt Johan Selenius. Johan Selenius är för närvarande Brahe
Djäknars styrelseorordförande och på detta sätt fortsätter upprätthållandet av de nära samt goda kontakterna
till Brahe Djäknar. Årsmötet beslöt även att principerna för årsmedlemsavgiften hålls oförändrad från
tidigare år. Instruktioner över hur medlemsavgiften för år 2014 skall betalas finns i slutet av detta BÄDNews.
På det efterföljande styrelsemötet valdes Johan Berg till föreningens nya skattmästare. Johan Berg har ett
förflutet som en mångårig skattmästare i BD, och glädjen är stor över att han har åtagit sig denna post. En
komplett förteckning över hela nuvarande styrelsen samt övriga funktioner kan ses i faktarutan nedan.
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BÄD50 DEN 25 OKTOBER 2014
Det är i år exakt femtio år sedan föreningen
Brahe Ärkedjäknar bildades. Föreningens
årsmöte beslöt år 2013 att festligheterna
skall äga rum i Österbotten och detta har
legat som grund för styrelsens fortsatta
beredning. Efter en försiktig start har en
engagerad arbetsgrupp nu bildats och vi
kan härmed i detta BÄD-News presentera
detaljerna gällande vad som från Brahe
Ärkedjäknars synvinkel kommer att vara
årets höjdpunkt. Boka alltså in en visit till
Jakobstad den 25 oktober nu i år!

KONSERT
BÄD-festligheter utan sång vore otänkbart. Därför kommer BÄD att hålla en konsert under Martin Segerstråles
dirigentskap i Musikhusets Schauman-sal i Jakobstad. Glädjande nog kommer även Brahe Djäknar under Ulf
Långbackas dirigentskap att delta med en egen avdelning under konserten och även delta i BÄDs program.
Detta betyder att det kommer att bli en manhaftig kör värdig ett 50-årsjubileum.
BANKETT
Banketten direkt efter konserten kommer att hållas på restaurang Divino i direkt anslutning till Musikhuset och
en ordentlig sångarsitz utlovas. Det är även tillåtet att ta en avec med till banketten.
TRANSPORTER
På grund av att lördagens program börjar redan klockan 10 på morgonen (detaljinformation presenteras längre
fram i meddelandet), så är det antagligen bäst för långväga deltagare att anlända redan föregående kväll, dvs
fredagen den 24 oktober. En rutt som kan rekommenderas för dem som kommer söderifrån är att ta tåget från
Helsingfors/Åbo/Tammerfors till Bennäs på fredagseftermiddagen/kvällen. BÄD står sedan för samtransporten
från tågstationen i Bennäs till Jakobstad.
HOTELLÖVERNATTNING
Vi har gjort en preliminär reservering av tillgängliga hotellrum på Stadshotellet i Jakobstad. Detta betyder att
bokningen av hotellrum kan göras samtidigt som anmälningen till jubiléet. Man kan välja en plats i ett
dubbelrum eller ett eget enkelrum, samt vilka nätter som övernattningen gäller.
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ÖVNINGSTILLFÄLLEN
Övningstillfällen anordnas inför jubiléet i de olika regionerna enligt följande:
•

Helsingfors: lördagen den 16 augusti kl 12-16 i MMs övningslokal på Elisabetsgatan

•

Åbo: söndagen den 17 augusti kl 12-16 i Brahe-auditoriet, Sibeliusmuseum

•

Vasa: lördagen den 6 september kl 13-17 i Kulturhuset Cantare

KONSERTREPERTOAR
Repertoaren består av gamla godingar och är som följer:
1. Stig stark du sång (John Rosas/Hjalmar Krokfors)
2. Suomis sång (Fredrik Pacius/Emil von Qvanten)
3. Timotei (Aulis Sallinen/Eila Kivikk'aho)
4. Seitsemän miehen voima (Similä/Aleksis Kivi)
5. Gammalt porslin (Erik Bergman/Carl Snoilsky)
6. Ungkarlsvisa (arr. John Rosas/trad. Rosala)
7. Yksin (Gottfrid Gräsbeck/Kanteletar)
8. Under rönn och syren (Herman Palm/Zacharias Topelius)
9. Nur im Herzen (Julius Witt/okänd)
10. Ich grüße dich (G. A. Härtel/okänd)
11. Tre sånger om kärleken (Nils-Eric Fougstedt/Mörne-Eklund-Blomberg)
12. Nokturn (Selim Palmgren/Edith Södergran)
13. Sjöfararen vid milan (Selim Palmgren/Gustaf Fröding)
14. Hej dunkom! (arr. V. Svedbom/trad. Halland)
15. Studentsång "Sjungom studenten" (Prins Gustaf/Herman Sätherberg)
16. [extra] Ein König ist der Wein
17. [extra] Metsämiehen juomalaulu

FESTDAGENS TIDTABELL
Tidtabellen lördagen den 25 oktober 2014 i Jakobstad ser ut som följer:
10.00-11.00
11.00-13.30
13.30-15.30
15.30-16.00
17.00
ca 19.00

Träff i Schauman-salen, uppställning, uppsjungning, etc
Övning
Paus, lunch, ombyte, etc
Uppvärmning
Konsert
Banketten börjar i restaurang Divino
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PRISINFORMATION
Bankett:

70 euro (inbegriper tre rätters middag samt sedvanliga måltidsdrycker)
eller
60 euro (inbegriper tre rätters middag samt alkoholfria måltidsdrycker)

Övernattning: 50 euro/natt för plats i delat dubbelrum
eller
90 euro/natt för eget enkelrum
ANMÄLNINGAR
Anmälningar görs enklast via följande webbsida:
http://www.brahearkedjaknar.org/bad50
Anmälningar eller frågor rörande BÄD50-jubiléet tas även emot via epost (bad@brahearkedjaknar.org), samt
telefon +358-50-413 6228 (Johan Gräsbeck).
För att underlätta de fortsatta förberedelserna för arbetsgruppen så önskar vi att alla Ärkedjäknar anmäler sitt
deltagande i BÄD50-jubiléet inom juni månad.
Observera: Aktiva djäknar som även deltar i BDs egen avdelning skall anmäla sig via BD.
Niclas Backman (BÄD50-arbetsgruppens koordinator)
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BÄD-MEDLEMSAVGIFT 2014
Årsmedlemsavgiften för år 2014 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som för närvarande betalar
årsmedlemsavgift till BD samt innehar stora sångarmärket i BD.
Ständiga medlemmar och de som är befriade från medlemsavgifter behöver inte bry sig om denna
betalningsuppmaning. Ständig medlem blir man genom att betala 150 euro (15 x årsavgiften) och slipper
därefter att bekymra sig över medlemsavgiften framöver.
Årsavgiften inbetalas till BÄDs konto i Ålandsbanken senast 15 juni 2014.
IBAN: FI09 6601 0001 2174 39 (BIC: AABAFI22)
Frivilliga bidrag är också alltid välkomna.
Var vänligt och skriv namn, adress och e-postadress (om sådan finns) i meddelandefältet vid betalningen.
Om det finns frågor angående medlemsavgifterna går det bra att kontakta BÄDs skattmästare Johan Berg via epost: skattmastare @ brahearkedjaknar.org eller telefon: 050 - 324 4040
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