
     7.11.2011     n  e  w  s
 

   3 / 2011  -  # 163

ORDFÖRANDES HÄLSNING

Efter att ha ställt klockan till normaltid och det blivit mörkt om kvällarna så vet man att det inte är så
länge kvar tills det blir dags att ta del av studentkörernas traditionella adventskonserter i Åbo Domkyrka.

I detta BÄD-News finns information hur medlemmar i BÄD kan beställa biljetter till finfina platser längst
framme i kyrkan, samt även ett första informationspaket gällande Brahe Djäknars 75-års jubileum som ju
går av stapeln nästa vår.

Avslutningsvis kan jag i detta sammanhang ännu passa på att nämna att studentkörerna detta år håller sin
kyrkokonsert inför adventskonserterna i Jomala kyrka den 19 november med fritt inträde.

Med sångarhälsningar, Niclas Backman (BÄD-ordförande)

BÄD- OCH ETERNELLBILJETTER TILL ADVENTSKONSERTERNA

Medlemmar i Brahe Ärkedjäknar och Eternellföreningen har möjlighet att reservera biljetter till
Adventskonserterna i området längst fram i Åbo Domkyrka. Biljetterna kostar 22 euro styck.
Reserveringen av adventskonsertbiljetter sker genom inbetalning till Brahe Djäknars konto senast
18.11.2011 och biljetterna löses ut i vapenhuset strax innan konserten. Biljetterna kan lösas ut fr.o.m. en
timme före konsert.

Inbetalningens meddelande bör innehålla följande uppgifter
- Ordet "Advent"
- Det namn som reserveringen skall stå på
- Vilken av de två konserterna reserveringen gäller (fredag 25/11 eller lördag 26/11)
- Hur många biljetter reserveringen gäller
- Telefonnummer för att vid behov kunna nå den som har reserverat biljetterna

Exempelvis:
David Sandqvist som vill reservera två biljetter till fredagens konsert skriver följande i meddelandet:
Advent: David Sandqvist, 2, fredag, 050-5365796

*Betalningsuppgifter*
Mottagare: Brahe Djäknar
Konto: Handelsbanken 313110-56071 (IBAN FI9231311000056071)
Meddelande: Advent: [Namn], [Antal biljetter], [Dag], [Telefonnummer]

Vecka 47 uppgörs en lista på de reserverade biljetterna på basis av inbetalningar som gjorts före 18.11.

Förfrågningar kan riktas till BDs skattmästare David Sandqvist, dsandqvi@abo.fi, 050-5365796.

David Sandqvist



BRAHE DJÄKNARS 75-ÅRSJUBILEUM

Sångarbröder!

Brahe Djäknars 75-årsjubileum står för dörren. Jubileumsåret 2012 kommer
att innefatta mycken fest och gamman.

Under våren:

Jubileumsutställning på Sibeliusmuseum 29.2 – 28.5
Vernissage Onsdagen 29.2

Skivrelease för jubileumsskivan på Sibeliusmuseum Torsdagen 26.4

Under jubileumsveckan:

Tisdag 8.5
Utgivning av historiken och matrikeln

Torsdag 10.5
Filmförevisning på Sibeliusmuseum

Fredag 11.5
Gästföreläsning av Hans Lundgren på Sibeliusmuseum

Uppvaktning vid John Rosas grav
Herrmiddag på Kåren

Lördag 12.5
Jubileumskonsert på Konserthuset samt festbankett på FBK

Nachspiel

Söndag 13.5
Sillfrukost på Kåren

Repertoaren för jubileumskören är:

Halvaktiva kören:
Gräsbeck: Yksin

Tjajkovskij: Schto Smolknul

Jubileumskören:
Rosas: Stig stark

Sibelius: Fridolins dårskap
Bellman: Böljan sig mindre rör
Palmgren: Sjöfararen vid milan

Abt: Ljufva flicka
Prins Gustav: Studentsång

Anmälningen öppnas vid årsskiftet, varefter närmare information kommer att erhållas.

Nicklas Solin


