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ORDFÖRANDES HÄLSNING
Ärkedjäknar! Vi samlar oss inför ett av vårens gladaste gästabud: Brahe Djäknars 80-årsjubileum 12-14
maj 2017. Vi gör det inkommande november, närmare bestämt lördagen den 26.11. Anländ, inkvarteren
eder, samt styren edra kosor mot BÄDs jubileumsövning på Sibbe kl 17 under Martin Segerstråles
ledning.
Anmäl eder, gott folk. Julfest efter Adventskonserten denna gång i anrika Argentinasalen, enligt senaste
till budsstående rön.
Mera info om de praktiska tillvägagångssättet gällande anmälning finns i detta BÄD-News.
Dessutom: Kom med BD till Kalkholmsfestivalen 10 juni. BD har fått keikka men behöver förstärkning
i leden, då djäknarnas led är utglesnade på grund av sommarbetet i hemregionerna. Vårdbergsrepertoar.
Anmäl ert intresse även för detta, följ BDs instruktioner.
I övrigt tycker jag det ska bli trevligt att ses i Åbo.
Sjung väl, wherever you are!
Henrik Lillhannus (BÄD ordförande)
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FAVORIT I REPRIS - BRAHE ÄRKEDJÄKNARS SUPERLÖRDAG 26/11
Lördagen den 26.11 håller BÄD en kickoff-övning gällande repertoaren som skall sjungas av
jubileumskören i samband med BD80-jubiléet nästa år. Övningen efterföljs av studentkörernas
traditionella adventskonsert i Åbo domkyrka och kvällen avslutas med en BÄD-julfest dit även
Eterneller och avecs är välkomna.
Övningen, som dras av Martin Segerstråle, börjar kl 17 i Braheauditoriet i Sibeliusmuseum. Övningen
håller på till ungefär kl 19 och adventskonserten tar vid kl 20. Julfesten börjar på Kåren efter det att
adventskonserten avslutats.
Priset för julfesten är 25 euro per person och inkluderar en kvällsbit med en öl/vin under julfesten.
Anmälan görs till Johan Selenius ( johan.selenius@abo.fi ) senast söndag 20.11. Betalningsanvisningar
skickas ut till dem som anmält sig.
Repertoaren för jubileumskören under BD80-jubiléet, som alltså är det som kommer att övas under
lördagen, är följande:
- Stig stark du sång
- Seitsemän miehen voima
- Kullervo (sista satsen, Kullervon kuolema)
- Gryning vid havet
De som önskar att få noter på förhand ombedes ta kontakt med: sekreterare@brahearkedjaknar.org
Niclas Backman (BÄD sekreterare)

VIP-BILJETTER TILL STUDENTKÖRERNAS ADVENTSKONSERTER
BD:s, Floras och AO:s traditionsenliga adventkonserter närmar sig och inbjudningar har börjat skickats
ut. Bland biljettutbudet finns det i år igen VIP-platser reserverade för BÄD och Eternellerna. För
fredagens konsert finns ingen begränsning, men till lördagens konsert finns det endast 30 st gemensamt
utlovade platser. Priset för en VIP-biljett ligger det här året på 35 EUR.
Intresserade kan anmäla sig till mig Andreas på skattmastare@brahedjaknar.fi
Om intresset är stort vet vi den 11 november huruvida det finns ytterligare platser utöver de 30 utlovade
till lördagens konsert.
Sista betalningsdagen är 20.11, görs betalningen efter det ska man ta med kvitto till konserten!
Betalningsuppgifter:
Konto: FI92 3131 1000 0560 71
Mottagare: Studentkören Brahe Djäknar
Meddelande: BÄD/Eternell + Förnamn Efternamn
Summa: 35,00 EUR
Sista betalningsdag: 20.11.2016
Andreas Näsman (BD skattmästare)
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SENASTE NYTT FRÅN BRAHE DJÄKNAR
Sedan vårkonserten i maj har vi uppvaktat studenter från Katedralskolan på deras dimissionsfester,
deltagit på sångfesten i Karleby 10-12 juni och haft sommarträffen med Fula Slipsklubben i Halikko 2224 juli samt gemensamma sommarträffen med Florakören i Åbo 30 juli. Den 24.8 deltog BD för första
gången på körrundan Aurajoella raikaa där vi sjöng i några restauranger som finns längs Aura å.
Sammanlagt ca 30 körer deltog, som alla (även BD) började kvällen med några gemensamma sånger vid
domkyrkans trappor. Mot hösten åkte vi på gemensam konsertturné till Ungern med Flora 25.8-4.9 där
vi besökte Budapest, Szeged, Pécs och Siófok och hade konsert i de tre första städerna. Den 7 september
deltog vi i Åbo Akademis inskription och vi höll i början av terminen tre insjugningstillfällen där vi
antog 13 nya sångare. Våra kvartetter har också uppträtt flitigt både under sommaren och hösten. Förra
helgen hade vi en gemensam stamrepertoarsövningshelg med ÅSMA.

Uppträdande i samband med Aurajoella raikaa

Brahe Djäknar har fått en förfrågan att medverka på Kalkholmsfestivalens invigning på Kimitoön den
10 juni 2017 ca kl. 12. På grund av tidpunkten efter den krävande jubileumsvåren, då dessutom en del
av den aktiva kören inte mera befinner sig i regionen, så skulle vi gärna delta tillsammans med sångare
från Brahe Ärkedjäknar. Repertoaren (några sånger totalt) väljs utgående från vårdbergsrepertoaren samt
jubileumskörens repertoar. Det kommer också att ordnas 1-2 övningstillfällen inför festivalen. Efter ett
avklarat uppträdande bjuder Brahe Djäknar på umgänge och gemensam underhållning antingen på
Kimitoön eller i Åbo, beroende på möjligheterna och deltagarmängden. Information om anmälning
kommer under våren. Vid frågor kan man kontakta antingen ordforande@brahedjaknar.fi eller
bdstyrelse@abo.fi .
Maunu Toivari (BD ordförande)
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