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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Sångarbröder, Ärkedjäknar,

Det drar ihop sig till Stockholmsturné. Du kan ännu anmäla dig. Gör det gärna. En manstark kör som
leds av Kurre Långbacka. Finska kyrkan. Mottagning på ambassadörsresidenset. Kända sånger. A-klass
resa.

Dessutom en Superlördag med övning, Flora, BD och AO julkonsert i Domkyrkan och efter det
kvällsbit på Gado. Som ordförande är det mig ett sant nöje att hälsa alla sångarbröder, med eller utan
avec, samt Eterneller Varmt Välkomna med den 28 november!

Henrik Lillhannus  (BÄD ordförande)

_____________________________________________________________________________________________________

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



2 (4)

BRAHE ÄRKEDJÄKNAR GÖR SIG REDO FÖR STOCKHOLMSTURNÉ

Finska kyrkan, ett stenkast från Stockholms slott

Bästa sångarbröder,

Planerna för Brahe Ärkedjäknars turné till Stockholm i januari 2016 är nu spikade. Vi kommer att
samlas i Helsingfors i Sällskapets MMs lokal på Elisabetsgatan kl. 14.00 fredag 22.1. Vi inleder med en
gemensam övning för att sedan ta färjan från Helsingfors till Stockholm. Under lördagen kommer vi att
fortsätta öva och själva konserten är kl. 17.00 i Finska kyrkan i Stockholm. Passa på att göra reklam åt
vänner och bekanta så de kommer och lyssnar. Efter konsert kommer vi också att besöka Finlands
ambassad för eventuellt ett glas eller två.

Avslutningsvis tar vi sedan båten på söndag eftermiddag tillbaka till Helsingfors. Således är vi hemma i
Finland på måndagen 25.1 kl. 10.30. Vi reser med Tallink Silja och vi kommer att bo på Scandic
Sjöfartshotellet i Stockholm. Hotellet är nära gamla stan där också konserten kommer att hållas.

På båten, både tur och retur, kommer vi att bo i hytter med två sångare i varje. Hotellrummet är också ett
dubbelrum. Finns det sångare som har andra resplaner eller andra önskemål gällande boendet bör ni ta
kontakt med mig via e-post (skattmastare@brahearkedjaknar.org) eller telefon (050 - 324 4040)
omgående.

Denna resa kommer att kosta 230 euro/sångare. Denna summa inkluderar således resorna tur/retur och
en natt i dubbelrum. Och ni bekräftar ert deltagande åt mig genom att betala in nämnda summa på BÄDs
konto: FI09 6601 0001 2174 39   (BIC: AABAFI22), samt referensnummer: 1070.

Sista betalningsdag är 28.10.2015. Kan även tillägga att BÄD har valt att subventionera priset för aktiva
djäknar också för att locka med sig även ett par sångare därifrån.

Finns det frågor är det fritt fram att ta kontakt med mig. Och jag hoppas ni gör det genast ni ser detta
news framom dagen innan sista anmälningsdag. Alla eventuella önskningar går att ordna bara ni tar
kontakt i tid.

Välkomna med på turné till Stockholm bästa sångarbröder!

Johan Berg  (BÄD skattmästare samt reseledare för BÄD-Stockholm 2016)
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BRAHE ÄRKEDJÄKNARS "SUPERLÖRDAG" 28/11

Lördag 28.11 håller BÄD en vad som i folkmun blivit superlördag. Vi börjar med övning inför
Stockholmsturnén klockan 17.00 i Braheauditoriet i Sibeliusmuseum. Övningen håller på till ungefär
klockan 19, vartefter övningsdeltagarna förflyttar sig till domkyrkan för studentkörernas adventskonsert.
Efter konserten är Café Gadolinia bokat för BÄDs julfest till vilken även avecer är välkomna.

Iochmed att detta är den enda övningen innan det blir dags att åka till Stockholm, så ser vår dirgent
denna övning som obligatorisk för turnédeltagarna, såvida man inte meddelat om laga förhinder. Priset
för lördagen är 50 euro och i priset ingår VIP-plats under adventskonserten och kvällsbit med en öl/vin
under julfesten. Anmälan görs till viceordforande@brahearkedjaknar.org senast söndag 8.11. De som
tidigare har gjort enbart en intresseanmälan ska bekräfta sitt deltagande senast samma datum.

Man kan också anmäla sig enbart till adventskonsert och julfest, och om man inte kan/vill komma på
adventskonserten kan man anmäla sig till enbart julfesten till priset av 25 euro. Betalningsanvisningar
för lördagen kommer att skickas ut till dem som anmält sig.

Observera att om ni enbart vill ha biljetter till adventskonserten ska ni kontakta Brahe Djäknars
skattmästare Tobias Wessberg (skattmastare@brahedjaknar.fi), inte någon i BÄDs styrelse.

Johnny Nykvist (BÄD viceordförande)
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REPERTOAR FÖR STOCKHOLMSTURNÉN

Repertoaren för Stockholmsturnén, framtagen av evenemangets dirigent Kurt-Erik Långbacka, består för
närvarande av följande sånger:

John Rosas (1908-1984) Stig stark du sång (Hjalmar Krokfors)
Jean Sibelius (1865-1957 Sydämeni laulu (Aleksis Kivi)
Bengt Carlsson (1890-1953) Bön om ro  (Jarl Hemmer)  
Taneli Kuusisto (1905-1988) Suomalainen rukous (Uuno Kallas) 
Nils-Eric Fougstedt (1910-1961) Tre sånger om kärleken

Spanande kretsar (Arvid Mörne)
                                                     Tillbedjan (Vilhelm Eklund)
                                                     Så skall kärleken dröja (Erik Blomberg
Martt Similä (1898-1958) Seitsemän miehen voima (Aleksis Kivi)
Selim Palmgren (1879-1951) Sjöfararen vid milan (Gustaf Fröding)
 
                    ooooooo

Edvard Grieg ( 1843-1907) Sangerhilsen (Sigvald Skavlan)
Hugo Alfvén (1872-1960) arr. Uti vår hage (Folkvisa från Gotland)
Edvard Grieg  arr      Den store hvide Flok (H.A.Brorson)
                                                             solo: Tom Björkman
Niels W. Gade (1817-1890) Morgensang (B.S. Ingeman)  
Henrik Möller (1852-1918) Island (A.U. Bååth)                
Gustav Ernesaks (1908-1993) Hakkamme mehed  minema (folkdikt)
Carl Michael Bellman (1740-1795)  Fredmans epistel 82 (Vila vid denna källa)
   arr.K.J. Moring

I reserven:
Morgonen ljusnar
Finlandia (vers 1 på finska, vers 2 på svenska)
Kristallen

Alla sånger torde finnas i blå boken. Det kommer att finnas extra notblad till förfogande i samband med
övningen den 28.11 i Sibeliusmuseum. Om någon vill öva på förhand innan dess men saknar noter, så
går det bra att ta kontakt med sekreterare@brahearkedjaknar.org i frågan.

Niclas Backman  (BÄD sekreterare)


