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ORDFÖRANDES HÄLSNING

Bästa Ärkedjäknar,

Det är med glädje vi samlas till årsmöte i Café Arken lördagen den 1 april kl 12 för att begå BÄD:s
årsmöte. Det är ju som bekant jubileumstider för Brahe Djäknar i annalkande. Det betyder att vi efter
årsmötet, stärkta av en mustig och näringsrik laxsoppa och vederkvickta av den spirituella och
framtidsoptimistiska stämning som brukar prägla BÄD:s årsmöten, styr stegen mot den övning på Sibbe
som ordnas för alla dem som tänkt stå i ledet och sjunga i jubileumskören under BD-jubileet. Må det bli
ett bra möte, och må de därpå följande övningstonerna frammana förväntningarna av ett jubileum som
med sång skall firas och sent skall glömmas. Vi ses i Åbo.

Henrik Lillhannus  (BÄD ordförande)

KALLELSE TILL BÄD-ÅRSMÖTE 1 APRIL I ÅBO

Styrelsen sammankallar härmed Brahe Ärkedjäknar r.f:s medlemmar till stadgeenligt årsmöte som hålls
i Café Arkens kabinett i Åbo (Fabriksgatan 2 i Akademikvarteren) lördagen den 1 april med start kl 12.
Tidpunkt och ort har valts så att de sammanfaller med den jubileumskörsövning som anordnas efter
BÄDs årsmöte för alla dem som deltar i jubileumskören under BDs 80-årsjubileum. Efter denna övning
hålls ytterligare BDs kvartettävling samt en efterföljande BD-sitz dit även Ärkedjäknar är välkomna. Se
skilda artiklar i detta BÄD-News för vidare information om de efterföljande evenemangen.

Mötesagendan på årsmötet är:
• stadgeenliga ärenden i enlighet med paragraf 16

BÄD bjuder mötesdeltagarna på laxsoppa med tilltugg i början av mötet, så passa därför på tillfället att
nu kunna inmundiga en fri lunch samtidigt som BÄDs angelägenheter behandlas. Medlemmar som
önskar att delta i årsmötet ombedes anmäla sig senast den 24 mars antingen per epost till
skattmastare@brahearkedjaknar.org , eller direkt per telefon tel: 050 - 324 4040 (Johan Berg).
Anmälningen behövs för att på förhand kunna dimensionera lunchen, samt för att kunna meddela BD
hur många Ärkedjäknar som även vill delta i BD-sitzen efter BDs kvartettävling. Det finns möjlighet till
samordnade transporter till årsmötet från regionerna. Meddela om ditt intresse för detta i samband med
anmälan så koordinerar vi transportbehovet.

Niclas Backman (BÄD sekreterare)
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ÖVNING FÖR BD-JUBILEUMSKÖREN 1 APRIL I ÅBO

BDs dirigent Ulf Långbacka anordnar lördagen den 1 april kl 14 - 16 i Sibeliusmuséets Braheauditorium
en övning för alla dem som tänker delta i BD-jubiléets jubileumskör. Repertoaren för jubileumskören
under BD80-jubiléet är, såsom tidigare nämnt, följande:

- Stig stark du sång
- Seitsemän miehen voima
- Kullervo (sista satsen, Kullervon kuolema)
- Gryning vid havet

De som önskar att få noter på förhand ombedes ta kontakt med: sekreterare@brahearkedjaknar.org

BRAHE DJÄKNARS KVARTETTÄVLING SAMT SITZ 1 APRIL I ÅBO

BD håller sin traditionella kvartettävling den 1 april kl 17 i  Sibeliusmuseum med en efterföljande sitz.
Ärkedjäknar får gärna komma och lyssna på kvartettävligen och får även delta i sitzen efter anmälan
såsom nämnt tidigare i detta BÄD-News.

ANMÄLAN TILL BRAHE DJÄKNARS 80-ÅRS JUBILEUMSFEST

Via följande web-länk går det att anmäla sig till det annalkande BD-jubiléet:

https://www.lyyti.fi/reg/BD-80

Sista anmälningsdagen är 13.4.2017. Vid frågor eller oklarheter, vänligen kontakta körens sekreterare
Peik Nordström per telefon på 040-7780170 eller per epost på: sekreterare@brahedjaknar.fi

KALKHOLMSFESTIVALEN PÅ KIMITOÖN DEN 10 JUNI

BD har inbjudit Ärkedjäknar att delta i BDs led under det uppträdande som öppnar hela
Kalkholmsfestivalen. Detaljerna är ännu i detta skedet väldigt preliminära, men det klarnar under våren.
Vi startar med buss från Åbo ca 11-tiden, uppträdandet äger rum kl 13 och vi åker tillbaka ca 14. Man
kan redan nu anmäla sitt deltagande genom att skicka epost till BDs viceordförande
viceordforande@brahedjaknar.fi .

Otto Lindén (BD ordförande)


