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ORDFÖRANDES HÄLSNING
Bästa Bröder!
Redan 1951 kunde Povel Ramel beskriva tankarna hos en genomsnittlig medlem av BD:s administration
under tiden kring advent:
Ack, du milde! Nej, du milde!
Oj, du milde! Tack, du milde!
Hej, du milde! Stoj! du milde!
Vintern den är här!
Och lägger man därtill på alla ytterligare plötsliga krav av som pesteländet och diverse magsura...
...samarbetspartners... ...har drämt till med sista veckan är det ett under att det blev några konserter över huvud
taget. Men det blev det minsann förra veckoslutet. Fyllda av nostalgi och vacciner kunde sammanlagt 60
medlemmar av BÄD och Eternellerna likt Gotti smita förbi kön fram till våra VIP-platser för att bevisa att det
nya normala med coronapass och vaccin kommer vara vägen att gå tills vi en gång för alla trampat ner varje
virusvariant i dyn under Salutorget.
Innan det hade även ca 30 sångare ställt upp och övat vårens jubileumskörsrepertoar i Brahe-auditoriet (nästa
övning blir första veckoslutet i april), mer om den senare i detta BÄD News. Som måhända dessutom är ett av
de sista med detta utseende, mer om även detta senare. Läs dessutom igenom hela nyhetsbladet noga, då det
innehåller massor av nyttig och viktig information
Det blir bra det här, stay tuned och ta era sprutor!
Andreas Söderholm, ordförande
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BÄD-TURNÉ TILL SÖDRA TYSKLAND I SEPTEMBER 2022
Medlemmar inom Brahe Ärkedjäknar har nu möjlighet att anmäla sig bindande för nästa års turné till södra
Tyskland den 1 till 4 september 2022. Under turnén, som sammanfaller med slutet av aktiva BD:s
jubileumsturné kommer BÄD att ge två gemensamma konserter med BD, i Giengen 2.9 och Ulm 3.9.
Under turnén bor både BÄD och BD på kongresshotellet Maritim Hotel Ulm, vilket ingår i grundturnépriset,
liksom transporter inom Tyskland, två sitzar samt gemensam buss Vanda-Åbo (endast returresan).
Som transport har bokats en gruppresa Vanda-München tur-retur med Lufthansa. 40 platser har bokats och de
reserveras i anmälningsordning. Går det över 40 personer hamnar man på en väntelista eller organiserar sin
resa till Tyskland själv, men ställs vi inför dylika lyxproblem försöker vi naturligtvis att lösa dem så bra som
möjligt.
Avresa: 1.9.2022 kl 06.15-07.45
Hemresa: 4.9.2022 kl 15.30-18.55
Som dirigent för BÄD har BD:s tidigare dirigent Martin Segerstråle, för tillfället kapellmästare på
Nationaloperan, lovat att ställa upp.
20 dubbelrum har bokats på hotellet i Ulm, samt, eftersom avresan är oerhört tidigt, 15 st. rum på Scandic
Helsinki Airport för natten 31.8-1.9.2022 om man önskar sådana pga långväga resa.
Preliminärt turnéprogram (tidtabellen ej fastslagen ännu):
Onsdag 31.8
-Incheckning och övernattning på Scandic Airport Helsinki (ej obligatoriskt, kostar extra)
Torsdag 1.9
-06.15-07.45, Helsingfors-München med Lufthansa
-09.00, gemensam avresa till Ulm
-Tidig eftermiddag, övning på hotellet enligt behov (vi har ett kongressrum)
-Kvällen, gemensam middag på hotellet, endast för BÄD
Fredag 2.9
-Fritt hopp och lek fram till:
-Gemensam avfärd till Giengen (ca 30 km nordost om Ulm):
-Konsert med BD i Evangelische Stadtkirche Giengen
-Gemensam återfärd till Ulm
-Fritt hopp och lek, inga organiserade måltider
Lördag 3.9
-Fritt hopp och lek fram till:
-Uppsjungning, övning och soundcheck i Pauluskirche
-Konsert med BD i Pauluskirche
-Gemensam avslutningssitz med BD på hotellet.
Söndag 4.9
-Utcheckning
-Gemensam resa till flygfältet i München
-München-Helsingfors 15.30-18.55
-Gemensam buss, Helsingfors-Åbo, framme i Åbo ca kl 23.
Obligatorisk och bindande anmälan på länken under, betalning av första raten blir i mitten på februari,
skattmästare Maunu skickar ut betalningsinformation inom kort. Priser och vad som ingår hittas finns
beskrivet på anmälningslänken under:
https://forms.gle/Kn3wVFx6bhnp9pMc9
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DELTA MED AKTIVA BD I FSSMF:S SÅNGFEST I HELSINGFORS 2022!
Bröder!
BD kommer att medverka med en egen avdelning på den finlandssvenska sångfestens öppningskonsert,
torsdag 9.6 på kvällen i Johanneskyrkan i Helsingfors. För sommarjobbande studenter är tidpunkten svår men
vi i BD skulle ändå vilja hålla sångarfanan högt vid detta viktiga tillfälle. Akademen, Lyran, Pedavoces och
Florakören deltar också.
Musiknämnden har beslutat att repertoaren vid vår egen 10 minuters avdelning kommer att väljas ur
jubileumsrepertoaren, dvs det som jubileumskören sjunger på jubileet 13.5. Säkra nummer är Gräsbeck: Yksin
och Långbacka: Floden. Utöver det spikas det sista numret beroende på antalet deltagare.
Hittills är antalet anmälda aktiva BD:are relativt anspråkslöst, men vi hoppas på fler anmälningar då läget
visavi sommarjobb klarnar. Vi vänder oss nu också till BÄD och hoppas att det finns intresse bland er för att
delta och hjälpa kören att framföra en fullödig och manstark avdelning vid detta viktiga tillfälle.
Vi kommer med stor sannolikhet att ordna en övning i Åbo kvällen före, dvs. 8.6. På konsertdagen ordnas
övning i kyrkan. Eventuella andra övningar som inte är obligatoriska men önskvärda kommer att ordnas. Den
som har deltagit i jubileet och kan repertoaren kan delta.
Meddela om intresse före måndag 3.1.2022. (Tredje Januari)
Anmälning kan ske via följande blankett: https://forms.gle/wJbU2kcwSpdLkiwv8
Om antalet manssångare är lågt kommer vi att överväga att göra en gemensam avdelning med BD och Flora
istället, då blir repertoaren inte sådan som BÄD-medlemmar kan. Och om en sådan ändring måste vi
bestämma i början terminen för att hinna öva.
Jag hoppas på flitigt deltagande vid såväl jubileet 13.5, vid Valborgssången samt vid sångfesten i juni. Detta
passar speciellt bra för BÄD-medlemmar och alumner som kommer delta under sångfesten med sina egna
körer, men vid behov ordnas det gemensam transport till och från Helsingfors under torsdagen.
Hälsningar Uffe, dirigent BD
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LOGO-OMRÖSTNING
Brahe Ärkedjäknar r.f. utlyste i somras en tävling för att uppdatera föreningens grafiska profil och styrelsen
har mottagit ett antal förslag som nu sättes ut till omröstning bland föreningens medlemmar. Notera att endast
medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2021 eller på andra sätt är befriade från den har rätt att rösta i
frågan.
Ett av de valbara förlagen nedan är den nuvarande logon. Sista röstningsdagen är 31.12.2021 och röstningen
sker på länken under. Det vinnande logoförslaget bekräftas och stadfästs på nästa föreningsmöte.
https://forms.gle/TQnUKxXQgdhf1mUP6
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JUBILEUMSREPERTOAR
Under förra veckoslutet fick de som deltog i jubileumskörsövningen ett första smakprov på
jubileumsreperoaren. Nästa övningsläger blir troligtvis lördagen den 2 april, så det kan löna sig lite att titta på
noterna ett par gånger fram till det. Noterna är uppladdade här:
https://bit.ly/3CAztQK
På konserten kommer jubileumskören att vara med i följande sånger:
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
Stämfiler:
https://drive.google.com/drive/folders/1zcO8MmGv8_SSG4mfHraShuVwH7_Q9fi0?usp=sharing
Olav Trygvason (1864)
Musik: Friedrich August Reissiger – Text: Bjørnstjerne Bjørnson
Inspelning: https://youtu.be/PS2d1m4NodE
Seitsemän miehen voima (1939)
Musik: Martti Similä – Text: Aleksis Kivi

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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