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BÄD I DORPAT  
 
Helgen 23-24.9.2006 har styrelsen planerat in en kort turné till Dorpat. Det preliminära programmet 
ser ut som följer: 
23.9 Avfärd lunchtid från Helsingfors till Tallin, varefter buss mot Dorpat. 

Övning med efterföljande sitz på kvällen i Dorpat 
24.9 Konsert i Dorpat under ledning av Gotti 

Avfärd mot Tallin och Helsingfors på eftermiddagen, så att man även hinner till 
Ålandsfärjorna. 

 
För att kunna gå vidare med planeringen bör vi ha en kör. Anmäl er därför snarast, antingen till Kalle Sallner 
(sallner@kolumbus.fi) eller Johan Nyman (johan.nyman@cibasc.com, 050 358 6016 mellan tiden 19.6-23.7). 
Deadline för anmälningar 1.8.2006. 
Mera information kring repertoar (i stora drag den samma som i Stockholm 2004) och en/två 
övningstillfällen kommer snarast då vi vet uppslutningen. 
 
 
 
BD 70 år 
 
BDs 70-årsjubileum kommer att firas i Åbo våren 2007, närmare bestämt helgen 11-13.5.2007. Det 
preliminära programmet följer traditionsenligt mönstret med herrsitz på fredag kväll, jubileumskonsert i 
Konserthuset med efterföljande bankett på Brankkis på lördagen och en avslutande sillfrukost på söndagen. 
 
Boka med andra ord denna helg redan nu och ta med er Mor på en oförglömlig morsdagshelg! 
 
 
 
 
 
 
 

31.5.2006 
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NYHETER FRÅN BD 
 
BD har redan hunnit med några konserter under vårens lopp. I mars uppfördes Mozarts Requiem i Nådendal 
tillsammans med Flora och AO. Resten av våren gick till största delen åt till vårsångsövning inför 
Vårdbergskonserten, men framför allt för bandningen av skivan med vårsånger. Skivan torde komma ut lagom 
till 70-årsjubileet. I slutet av maj deltog kören i FSSMF:s sångfest i Vasa och den 3 juni firas Katedralskolans 
studenter traditionsenligt med sång.  
 
Resten av BD:s år ser ut som följer: 
15-18.6 BD representerar Åbo stad på Festival of the Baltic cities i St Petersburg 
5-10.9 Turné till Norge (Oslo och Bergen) 
15.9 Hemkomstkonsert i Solennitetssalen i Åbo 
4.11 Mozarts Requiem i Martinskyrkan, Åbo (biljetter fås på Fazer musik, Eriksg. 4, Åbo) 
24.11 Periferikonsert i Johanneskyrkan i Helsingfors 
25.11 BD sjunger på SFP:s 100-årsjubileum i Finlandiahuset 
1-2.12 Adventskonserter 
 
Om adventskonserterna 
 
Även i år bjuds det på tre stycken adventskonserter, en på fredagen kl. 20 och de två övriga på lördagen kl. 16 
resp. 20. Den konsert som börjar kl. 16 är något kortare än de övriga, max en timme lång. 
 
BÄD-biljetter till lördagens adventskonsert 
BÄD:s medlemmar har möjlighet att försäkra sig om en bra plats till lördagens konserter. Till konserten kl. 16 
för 15 € och till konserten kl. 20 för 20 €. Dessa biljetter är alltså något dyrare än vanliga förköpsbiljetter, men 
berättigar till en plats på de främsta raderna (bakom inbjudna hedersgäster). Till fredagens konsert finns inga 
specialbiljetter att tillgå. Om beställningar av dessa biljetter mer i höstens BÄD News.  
 
 
BD:s fan- och frackvårdare tackar igen för de frackar kören fått in sedan senaste utrop och tar fortsättningsvis 
emot frackdonationer. Andreas nås på adressen alawast@abo.fi och numret 040 5895951. 
 
 
BÄD:s ÅRSMÖTE 
BÄD höll sitt årsmöte denna gång i Esbo den 21.3.2006 i Tapiola-bolagens huvudkontor i Esbo.  
 
Ny styrelse valdes för år 2006 och sammansättningen blev följande: 
Ordförande: Johan Nyman. Ledamöter: Göran Grönroos, Karl-Johan Sallner, Peter Rikberg, 
Christian Hirn, Christer Levlin och Johan Gräsbeck. 
Föreningens revision handas detta år av Peter Häggblom och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till 
revisorer samt Tom Björkman och Krister Lång till revisorssuppleanter. 
 
BÄD:s och ETERNELLERNAS JULFEST 2006  
Den redan traditionsenliga julfesten i samband med BD:s och Florakörens Adventskonsert går detta år av 
stapeln lördagen den 3.12.2006. Pricka in detta i kalendern! 
 
Mer kring detta evenemang i höstens första BÄD News. 
 
 
MEDLEMSAVGIFT 2006 
 
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 10 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i 
Ålandsbanken: 660100-1217439. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift behöver 
naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 150 euro. Frivilliga 
bidrag är också alltid välkomna. Inbetalning görs lämpligen snarast dock senast 31.7.2006. 
 
 
    BÄDs styrelse 


