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ORDFÖRANDES HÄLSNING
Bästa Bröder!
Släpp sångarna loss, det är vår! Eller, inte ens jag kan påstå att den konstanta, blöta grådaskighet till
ångestväder man ser i grådiset, de få timmar som inte är ett lika konstant, blött kolmörker har så mycket med
våren att göra.
Men likt fågeln i morgonstunden har jag idel goda nyheter att komma med. Senaste veckoslut ordnade aktiva
kören stamrepertoarsläger med ett betydande deltagande av Ärkedjäknar. Likaså möttes årets BÄD-styrelse på
riktigt för första gången sedan... ...någonsin.
Och det är med glädje jag kan meddela att både VIP-anmälningarna till årets adventskonserter med tillhörande
julfest och intresseanmälan för nästa års BÄD-turné nu officiellt har öppnats. Turnén, som ni kan läsa mer om
i detta BÄD News kommer att gå av stapeln 1-4.9 2022 i trakterna kring Ulm i södra Tyskland.
Och då skall vi sannerligen inte glömma bort att BD också firar 85-årsjubileum i maj nästa år. Så jag hoppas
att vi kommer ha möjlighet att mötas flera gånger om inom det närmaste året.
Det blir bra det här, stay tuned!
Andreas Söderholm, ordförande

ADVENTSKONSERTER OCH JULFEST

Som tidigare år ordnar studentkörerna adventskonserter i domkyrkan 26.11 och 27.11 kl. 19. Likaså ordnar
BÄD och Eternellföreningen julfest efter lördagens konsert. Julfesten hålls i Kårens matsal, och anmälning
kan göras på länken nedan. I år finns det också möjlighet att boka VIP-biljetter till adventskonserterna, en
biljett som ger tillträde till de bästa platserna utan att behöva köa i en timme. Det som krävs är dock att den
som bokar är medlem i antingen BÄD eller Eternellföreningen, och till att börja med gäller två biljetter per
medlem. Om medlemsavgiften ännu är obetald går det ännu att åtgärda, mer info längre ned i newset.
Bokning av VIP-biljetter och anmälning till julfest sker på den här länken.
https://forms.gle/VB1XRBw3b7HfzYgr8
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BÄD-TURNÉ TILL SÖDRA TYSKLAND I SEPTEMBER 2022
Brahe Ärkedjäknar åker på turné till södra Tyskland, och kommer att sammanstråla med BD, som av en
händelse turnerar i samma område samtidigt. Turnén äger rum mellan den 1 och 4 september 2022. Under
turnén ges två gemensamma konserter med BD i Giengen (2.9) och Ulm (3.9).En preliminär
intresseanmälan kan göras via följande länk om man tror sig komma att delta i turnén.

https://forms.gle/58uJn3CfaguFUWKWA

Till resan har bokats en gruppresa Vanda-München tur-retur med Lufthansa.
Avresa: 1.9.2022 kl 06.15-07.45
Hemresa: 4.9.2022 kl 15.30-18.55

Övernattning sker på Maritim Hotel Ulm medan transporter inom Tyskland, gemensam sitz tillsammans
med BD samt gemensam buss Vanda-Åbo (endast returresan) även ingår i grundpaketet.
Priset för ovanstående kommer att ligga på ca 500€/person, men utöver det kommer det finnas det olika
alternativa rese- och boendepaket.

Preliminär turnétidtabell
Onsdag 31.8
-Möjlighet till övernattning på Scandic Airport Helsinki. En gruppbokning har ordnats, men ingår inte i
grundturnépriset.
Torsdag 1.9
-Avfärd till München med Lufthansa 06.15-07.45
-Resa München-Ulm
-Beroende på tidtabellen, övning på hotellet.
Fredag 2.9
-Konsert i Stadtkirche i Giengen, ca 30 km från Ulm, tillsammans med BD och en lokal kör.
-Övrigt program och tidtabell inte ännu helt klarlagd då det även beror på BD
-Fritt hopp och lek
Lördag 3.9
-Konsert i Pauluskirche i Ulm, tillsammans med BD
-Gemensam sångarsitz med BD, någonstans i Ulm
Söndag 4.9
-Utcheckning
-Resa tillbaka till München
-Flyg hem med Lufthansa 15.30-18.55
-Gemensam buss till Åbo

JUBILEUMSKÖRENS ÖVNINGAR
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Jubileumskören kommer att öva lördagen den 27 november. Övningen sker på Sibbe mellan kl. 14 och 17, så
att man efter det hinner ta en stänkare innan kvällens adventskonsert kör igång. Väl mött, och kolla på
sångerna på förhand. Följande övning kommer att ordnas lördagen den 2.4 2022, så lägg redan nu in det
datumet i kalendern.
Och jubileumshelgen då? Ja, den äger rum 13-15.5.2022, så lägg nu åtminstone de datumen i kalendern,
Noter finns att få via den här länken https://bit.ly/3CAztQK och repertoaren ser ut som följer.
Stig stark du sång, Brahe Djäknars lystringssång (1939)
Musik: John Rosas – Text: Hjalmar Krokfors
Yksin (1975)
Musik: Gottfrid Gräsbeck – Text: Kalevala, första sången,
vers VII-X
Floden (2012)
Musik och text: Ulf Långbacka
Olav Trygvason (1864)
Musik: Friedrich August Reissiger – Text: Bjørnstjerne
Bjørnson
Seitsemän miehen voima (1939)
Musik: Martti Similä – Text: Aleksis Kivi

Brahe Djäknars jubilumslogo har designats
av BDs ordförande Rasmus Weiss

UPPDATERING AV BÄD:S GRAFISKA PROFIL ännu finns tid…
Styrelsen har under sina senaste möten beslutat att uppdatera Brahe Ärkedjäknars grafiska profil. Till
orsakerna hör bland annat att vi önskar öka BÄDs synlighet som Alumniförening samt införa möjligheten att
inköpa gratulations- och kondoleansadresser, vars förtjänst skulle gå till BÄDs fonder och via dem den aktiva
kören till fromma.
Som ett första steg utlyser styrelsen härmed en designtävling för en ny logotyp vars design sedan skulle
fungera som utgångspunkt till en ny helhetlig grafisk profil. Designprofilen är sedan tänkt att användas både
på hemsidan, diverse trycksaker samt till marknadsföring av föreningen.
Designen för logotypen är fri, men styrelsen önskar att föreningens namn eller initialer inkorporeras på sätt
eller annat. Vidare så får den gärna innehålla symbolik för vår uppgift som alumn- och understödsförening för
BD, med deras heraldik och färger, men detta är inte obligatoriskt. Slutligen önskas det att logotypen skall
vara läslig både i färg samt i svart-vitt.
Instruktioner och tävlingsutformning.
-Skicka in tävlingsbidragen till viceordförande Robert på viceordforande@brahearkedjaknar.org deadline för
inlämning är 14.11.2021.
-Styrelsen går igenom bidragen, anonymiserar dem och har möjlighet att vid behov sålla bort bidrag som kan
anses opassande. Efter detta presenteras bidragen fysiskt i samband med jubileumskörens övning 27.11, och
elektroniskt per mail åt alla medlemmar. OBS! Den nuvarande logotypen kommer att vara ett av de valbara
förslagen, och kommer således att behållas om den får flest röster.
-Röstningstiden är inom decembermånad, dvs deadline är 31.12.2021. Notera att endast röster från
medlemmar som betalat medlemsavgift för året eller ålagt ständigt medlemskap kommer att godkännas.
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-Om det efter omröstningen visar sig att ett nytt förslag fått flest röster, presenteras detta på föreningens
årsmöte som kan fastställa eller förkasta förslaget. Om den nuvarande logon får flest röster behandlas inte
punkten skilt på årsmötet..
-Upphovsmannen till det vinnande bidraget ger ifrån sig alla rättigheter till logotypen till föreningen och
föreningen har därefter rätt att använda den på alla sätt den önskar.
-Det vinnande bidraget belönas med ett kuvert till Brahe Djäknars 85-årsjubileumsbankett. Om vinnaren inte
har möjlighet att delta i den, kan ett motsvarande pris diskuteras med styrelsen.

MEDLEMSAVGIFT 2021
Som tidigare är årsavgiften 10 euro, medan avgiften för ständigt medlemskap är 150 euro. Medlemsavgifterna
betalas in på kontot FI98 5716 9020 1123 01 med referensnumret 1070.
Om du är ny medlem ombeds du vara i kontakt med viceordförande Robert Louhimies på
viceordforande@brahearkedjaknar.org, så för vi in dig I vårt medlemsregister.
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