
Turnéinfo 

Sångarbröder, 

Mången ärkedjäkne anmälde sitt intresse (närmare 40 stycken!) när man kunde läsa att turné till 

Köpenhamn är på gång i senaste BÄD News. Planeringen har fortgått och nu finns också repertoaren 

som ska framföras. Inte nödvändigtvis i nedanstående ordning och någon sång kan komma att bytas 

ut eller komma till. Noter skickas elektroniskt till de som anmäler sig bindande till turnén. 

Vi samlas i Braheauditoriet, Sibeliusmuseum, för en första övning lördag 1.12.2018 klockan 16.00 

som dras av BDs vicedirigent Mathias Waenerberg. Vi övar effektivt till senast klockan 19.00 varefter 

det finns tid att eventuellt byta om inför adventskonserten som börjar klockan 20.00 eller ta en öl 

med sångarbröderna. 

Repertoaren: 

Grieg: Sangerhilsen (gemensam med danskarna) 

Rosas: Stig stark 

Pacius: Suomis sång 

Similä: Seitsemän miehen voima 

Palmgren: Vid Milan 

Sibelius: Fridolins dårskap 

Sydämeni Laulu 

  Finlandia 

Ernesaks:  Hakkame mehed minema 

Fougstedt:  Tre sånger om kärleken          

Prins Gustaf: Sjungom studenten 

Stenhammar: Stemning (gemensam med danskarna?) 

 

Turnéupplägget kommer eventuellt att ändra litet, istället för avfärd redan torsdag blir det avfärd 

fredag förmiddag 22.3.2019. Hemfärd sker oberoende söndag 24.3.2019. Men vi informerar så fort vi 

har rett ut alla detaljer och resorna är bokade.  

Men redan nu är det dags att göra den bindande anmälan till Johan Berg på 

skattmastare@brahearkedjaknar.org där ni meddelar följande: 

 ert namn 

 kontaktuppgifter (e-post samt telefonnummer) 

 personbeteckning 

 stämma 

 eventuella allergier 

 eventuella avvikande resplaner 

 Om boende önskas i enkel- eller dubbelrum 

mailto:skattmastare@brahearkedjaknar.org


Anmäl er senast 22.11. Er bindande anmälan bekräftas genom att resans första rat på 150 euro 

betalas in till Brahe Ärkedjäknars konto FI09 6601 0001 2174 39 senast 1.12. 

 

Om ni inte redan anmält er till adventskonsert och julfest går det ännu att ordna. Julfesten ordnas på 

Kåren och den inleds efter att Åbo Akademis ensemblers traditionsenliga adventskonsert som börjar 

20.00 och julfesten tar vid genast efter att konserten avslutats. 

Priset för i år är 65 euro och i det priset ingår VIP-biljett till konserten samt en plats vid det 

uppdukade julfestbordet på Kåren. Till julfesten är naturligtvis även avecer bjudna som inte tillhör 

varken BÄD eller Eternellföreningen 

 

Anmälan skall skickas till skattmästare Johan Berg senast torsdag 22.11. 

 

Väl mött på övning, och julfest, i Åbo 1.12.2018! 

Sangerhilsen, 

reseledarna Johan Berg & Johnny Nykvist 

 

 

VIP-biljetter för ärkedjäknar som inte deltar i julfesten 

Bästa BÄDare! 

Adventskonserterna närmar sig och biljettförsäljningen har kommit igång. Som tidigare år går det att 

köpa VIP-biljetter som ger rätt till en plats längre fram i Domkyrkan som vi reserverar åt BÄD och 

Eternellerna, och som direkt understöder körernas verksamhet. Priset är 30 euro per biljett.  

VIP-biljetter kan beställas genom att anmäla sig och mängden biljetter till BD:s skattmästare (Rasmus 

Weiss) på skattmastare@brahedjaknar.fi, senast söndagen 25.11.  

Betalningsuppgifter: 

Konto: FI85 3131 1000 0545 48 

Mottagare: Studentkören Brahe Djäknar 

Meddelande: BÄD/Eternell + Förnamn Efternamn 

Summa: 30 EUR/biljett 

Sista betalningsdag: 25.11.2018 

Betalar man efter 25.11 måste man ha med betalningsbevis till konserten. 

Trevlig väntan på Advent! 

 

Rasmus Weiss 

skattmästare, BD 


