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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa Brahe Ärkedjäknar,

Verksamheten under 2015-2016 präglas av turnéplanering. Som bäst pågår ett pussel med lämpliga
tider och logistiska lösningar för en BÄD-turne turne till Stockholm. I skrivande stund ser det ut som
om tidpunkten blir sista eller nästsista veckoslutet i januari 2016.

Om förberedelserna för denna turné, vars mål är att sjunga i Finska Kyrkan i Stockholm, kommer mer
info då det finns mer att berätta. Start blir sannolikt fredag eftermiddag, vilket betyder en natt på båt,
lördag i Stockholm med övning och sittning, sedan deltagande i gudstjänst kl 11 och en egen
konsertavdelning kl 13.

Du som är BÄD:are - var gärna redan i kontakt med andra sångarbröder och kom överens om i runda
tal följande: Jo för fasen, vi far på turné! Och anmäl så fort som möjligt ditt intresse till reseledare
Johan Berg.

I samband med BDs och Floras julkonsert ordnar BÄD en turneövnings-eftermiddag lördagen den 28
november i Åbo, följt av studentkörernas konsert i Domkyrkan, och efter det en sen sitz. Anmäl redan
intresse för detta till Johnny Nykvist - lokal ansvarig verkställande festchef.

Vi ska också jobba med att hitta "förlorade själar" och här kan du återigen hjälpa till, genom att
vidarebefordra infon om BÄD, kommande turnéer etc till någon bekant sångarbroder från fornstora dar
som kanske inte är medlem i BÄD för tillfället.

Styrelsen, som hållit två möten hittills, kommer även att arbeta fram ett förslag till arbetsordning för
BÄDs investeringsgrupp, jobba för en modernisering av BÄDs hemsidor, skicka ut BÄD-News alltid
då det behövs, och förstås, det viktigaste av allt, fortsatt se över förvaltningen av fonder och behandla
inkomna ansökningar om understöd.

Sångarhälsningar,

Hencca  (BÄD ordförande)

PS: Ta kontakt med styrelsen och diskutera - på så sätt blir det lättare. Och kom ihåg att gå med i
BÄDs Facebookgrupp, skapad jubileumsåret till ära.
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Styrelsemötesselfie, från höger: Henrik Lillhannus, Johnny Nykvist,

Johan Berg, Jari Saine, Sune Jungar, Niclas Backman

REKAPITULATION AV ÅRSMÖTET 2015

Brahe Ärkedäknar r.f. höll sitt stadgeenliga årsmöte den 31 mars i Mercury Internationals lokaliteter i
Esbo. Peter Kietz (VD för Mercuri International) fungerade som vår värd och han gav även en
uppskattad presentation av Mercury Internationals historia och nuvarande verksamhet, innan det blev
dags för de egentliga årsmötesaktiviteterna. Ett stort tack till Peter för såväl förplägnanden som de
ypperliga mötesutrymmena, vilket gjorde att det efterföljande årsmötet kunde genomföras mycket
effektivt.

Även om endast dussintalet medlemmar hade hittat till mötesplatsen så var dessa ett mycket aktivt gäng
som ivrigt deltog i diskussionerna gällande föreningens framtida verksamhet och även andra spörsmål
som styrelsemedlemmarna önskade diskutera. Bland annat framkom det tydligt att en BÄD-
minisångarturné till Stockholm står högt på medlemmarnas önskelista och detta jobbar därmed styrelsen
vidare på.

Detta år var det Christer Levlins tur att avgå från styrelsen. Därutöver hade Johan Gräsbeck meddelat att
han önskar avgå som ordförande. Som nya styrelsemedlemmar istället för dessa två valdes Johan Berg
samt Jari Saine. En komplett förteckning på den nya styrelsens sammansättning samt alla funktionärer
kan ses nedan.
_____________________________________________________________________________________________________

BÄD-STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Henrik Lillhannus  (ordf)
Kraftverksvägen 9
01620  VANDA
Tel. 050-539 5209
ordforande @ brahearkedjaknar.org

Johnny Nykvist, Åbo  (viceordf)
viceordforande @ brahearkedjaknar.org

Johan Berg, Åbo  (skattm)
skattmastare @ brahearkedjaknar.org

Sune Jungar, Åbo  (ledamot)

Tobias Laxell, Sundom  (ledamot)

Jari Saine, Helsingfors  (ledamot)

Johan Selenius, Åbo (ledamot)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Niclas Backman, Åbo  (sekr)
sekreterare @ brahearkedjaknar.org

Revisorer/verksamhetsgranskare
Peter Häggblom(GRM) & Anders
Lindgren

Rev. suppleanter
Tobias Wessberg & Lars-Erik Styrström
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BÄD-MEDLEMSAVGIFT 2015

Årsmedlemsavgiften för år 2015 är 10 euro, som dock efterskänks för medlemmar som för närvarande
både betalar årsmedlemsavgift till BD och 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
behöver därefter inte längre bekymra sig över medlemsavgifter framöver.

OBS: Nytt från och med i år är att årsmötet gjorde ett tillsvidare gällande beslut som går ut på att
eventuella obetalda årsmedlemsavgifter från tidigare år efterskänks för en medlem som har betalat
avgiften för ständigt medlemskap. Med andra ord finns det nu ett ypperligt tillfälle för den som känner
på sig att en eller annan årsmedlemsavgift blivit obetald, att få sig struken från "svarta listan" på ett
enkelt sätt genom att nu bli ständig medlem.

En annan nyhet är att referensnummer har tagits i bruk gällande betalningen av medlemsavgiften.
Medlemsavgiften skall inbetalas till BÄDs bankkonto senast den 15 juni 2015. Frivilliga bidrag är också
alltid välkomna.

IBAN: FI09 6601 0001 2174 39   (BIC: AABAFI22)
REF.NR. 1070
FÖRFALLODAG: 15.06.2015
SUMMA: t.ex.   10 euro (årsmedlemsavgift) ,  150 euro (ständigt medlemskap)

Om det finns frågor angående medlemsavgifterna så går det bra att kontakta BÄDs skattmästare Johan
Berg via e-post (skattmastare@brahearkedjaknar.org) eller telefon 050 - 324 4040

Iochmed att referensnummer används vid betalningen så går det inte längre att bifoga meddelanden
såsom exempelvis adresskorrigeringar. Dylik information förmedlas därför enklast per epost direkt till
BÄDs sekreterare (sekreterare@brahearkedjaknar.org) alternativt till BÄDs skattmästare såsom nämnt
ovan.
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BRAHE DJÄKNAR I NORGE OCH ITALIEN 1.5 – 11.5

För andra året i rad innebar vapphelgen den traditionella sången på Vårdberget 30.4 och avfärd för turné
1.5. Detta år startade vi inte 05.00 utan den mera bekväma tiden 12.00. Första anhalt på resan var
flygfältet i Helsingfors varifrån vi skulle flyga först till Oslo och sedan vidare till Bergen. Brahe Djäknar
hade fått en inbjudan av Studentersangforeningen i Bergen (SiB) att delta i deras återupplivande av den
nordiska studentmanskörsstämman som fick sin början i mitten av 1900-talet. BD skulle delta
tillsammans med SiB, Aarhus Studentersanger och Akademiska Kören från Göteborg.

Allt gick väl i Helsingfors, men planet var närmare 45 minuter försenat när vi kom fram till Oslo vilket
innebar att den dryga timmes tid vi hade för transfer försvann. Och med det halva kören. Det var endast
en halv kör som hann med flyget från Oslo till Bergen eftersom vi tvingades hämta ut vårt bagage och
lämna in det på nytt i och med att vi bytte från internationellt flyg till inrikes. Efter omkring tre ölstops
väntetid anlände resten av BD till Bergen och färden till hotellet tog vid. På kvällen ordnades en
sångarträff mellan de tillresta körerna och värdkören, men undertecknad begav sig istället ut på stan för
att se lite hur staden såg ut. Bergen är en mycket vacker stad!

När lördagen grydde var det dags att öva inför den gemensamma delen av konserten som skulle äga rum
på kvällen och BD blev imponerade av de andra körerna. Trots att medelåldern i de tre andra körerna
var omkring dubbelt högre än i BD hölls bland annat Emile Saint DeSaints fartfyllda stycke ”Saltarelle”
bra ihop med över 120 sångare. Konserten som hölls i Håkonshallen som inte var den bästa salen att
sjunga i, men som åhörare lät det mycket bra. BD uppträdde med tävlingsrepertoaren till Tampereen
Sävel i början av juni.

Efter konserten var det i sedvanlig ordning dags för bankett där förbrödring skedde över
nationsgränserna. BDs styrelseordförande Peter Eriksson kallades till medlem i Studenter-
sangforeningen i Bergen och SiB:s ordförande Terje Norli kallades till medlem i BD. Allt roligt har sitt
slut, men inte denna fest verkade det som. Det roliga tog slut sedan 05.00 på söndagsmorgonen när
bussen avgick från hotellet mot Bergens flygfält för avfärd till Rom. Den drygt fyra timmar långa
flygresan tillbringades med mycket sömn.

Bergens universitets rektor Dag Rune Olsen och
Johnny Nykvist, båda kallade medlemmar i SiB.
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Väl framme i Rom möttes vi av den svenske sångpedagogen Bo Isgar som skulle tillbringa några dagar
med oss i vårt övande. Vår hemmabas för den kommande veckan var Agriturismo Santa Maria en bit
utanför San Venanzo, dryga 2 timmar från Rom. En liten gård restaurerad till hotell som vi hade helt för
oss själva. När vi anlände möttes vi av en överväldigande lunch. Med tillhörande lunchvin. Rött och vitt.
Efter lunchen hann vi slänga oss en timme vid poolen innan det var dags att börja öva. Och öva gjorde
vi. Söndagskvällen, hela måndagen och hela tisdagen gick åt till att öva med ”Bosse”. Han gjorde ett
fenomenalt jobb med BD och hela kören lyfte ribban några steg under dessa dagar. Dagarna
tillbringades dock inte enbart med övning, vi smörjde kråset rejält mellan varven under lunch och
middag med primo, secondo, insalata och dolce. Och vin. På kvällarna efter middagen satt vi ofta ute på
terrasserna och spelade kort, umgicks och skämtade friskt. Och drack vin.

När onsdagen grydde åkte vi till den anrika staden Assisi, där vi hade fått äran att uppträda på en mässa i
S:t Franciskusbasilikan. Uppträdandet var mycket uppskattat av såväl mässbesökare som prästerna som
höll mässan. Efter mässan var det fritt hopp och lek i staden några timmar innan vi fick en guidad
rundtur av en broder i Franciskusorden. Han skulle inte kallas munk, eftersom munkar tydligen är
knutna till ett specifikt kloster, medan bröder (eng: ”friars”) kan röra sig i världen bäst de behagar. Vår
guide var väldigt entusiastisk och mycket bra på att berätta om Assisis och S:t Franciskus och basilikans
historia. Efter besöket i Assisi fortsatte övningen på vår hemmabas.

BD under uppsjungning på Agriturismo Santa Marias terrass.

Torsdagen tillbringades i Rom, där vi besökte Villa Lante och turistade fritt i den eviga staden. Fredag
var åter helgad för mera övning och för varje timme märktes det hur BD gick steg för steg framåt. På
kvällen hölls en liten övningskonsert på vårt Agriturismo dit lite bybor hade sökt sig för att lyssna på de
vilda männen från norr. Konserten skulle börja klockan 21.00, men 21.00 är tydligen i många italienares
tycke tidigast klockan 22, vilket var klockslaget när största delen av publiken dök upp och vi äntligen
kunde börja sjunga. Efter konserten kallades Agriturismots ägarinna Rosaria Iacovino till medlem,
tillsammans med sonen Franscesco som tack för all mat, vin, samkväm och hjälp vi hade fått.

När lördagen grydde åkte vi till staden Perugia (staden Assisis värsta fiende under stadstaternas tid...)
där vi turistade under dagen innan det var dags för konsert på kvällen. Konserten hölls tillsammans med
den lokala studentkören Coro dell’ Università degli Studi di Perugia i italienska arméns privata kyrka dit
få lyckas få tillträde, men som nu hade lovats vara öppen för allmänheten under vår konsert. BD
uppträdde åter med tävlingsrepertoaren, som denna gång sjöngs helt utantill, och vilken enorm skillnad
mot förra lördagens konsert i Bergen! Hela kören märkte att all denna övning faktiskt hade gett resultat
och alla var mycket nöjda med konserten.
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Efter konserten hade den lokala kören dukat upp ett buffébord som dignade av lokala läckerheter. Dock
verkade de inte ha insett att en finsk studentmanskör kan vara lite törstiga efter en konsert, så ölen räckte
inte länge. Trots att standardstorleken på flaskorna var 0,66 liter. Vin fanns desto mera av, i stora 4 liters
kanistrar, och BD åt och drack och fröjdades över sällskapet. Vi blev ombedda att sjunga lite
dryckessånger vilket vi gärna gjorde och fick stora applåder för exotiska sånger som Harvoin mä ryypyn
saan och Metsämiehen juomalaulu. Dirigent Ulf Långbacka och styrelseordförande Peter Eriksson
kallades till medlemmar i den lokala kören och gesten återbördades genom att kalla deras dirigent och
ordförande till medlemmar i BD.

När söndagen började ljusna var det dags att packa ihop allt bagage som hade spridits ut i rummet över
en veckas tid och försöka packa ner de många inköpta vinflaskorna så varsamt som möjligt. Färden
Agriturismo Santa Maria – Rom – Helsingfors – Åbo gick smärtfritt och på morgonnatten måndagen
den 11.5 klockan 02.45 anlände en buss med trötta djäknar till Sibeliusmuseum efter ett långt
övningsläger, men med siktet inställt på vinst i Tampereen Sävel 4 - 6 juni.

Johnny Nykvist

PS: Tävlingsrepertoaren i Tampereen Sävel för BD den 6 juni består av:

Jean Sibelius – Ej med klagan
Jean Sibelius – Venematka
Wilhelm Peterson-Berger – Stemning
Veljo Tormis – Kaksipühendus
Michio Mamiya – Composition nr 6 for male chorus


