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Hej!
Brevet innehåller denna gång framför allt uppmaningar att skicka in material, nomineringar, anmälningar
och ansökningar inom utsatta tider.
Innehåll:
-Resonans material deadline 1.2
-Nominera årets körsångare/instrumentalist/funktionär 31.1
-Anmäl er till Musikgalamiddagen 8.4 senast 24.3
-Ansök om värdesedel senast 9.2
-Medlemsavgifter, uppge referensnummer
-Årsrapporten 2016 senast 31.1
-Kryssningsinfo 3-4.2
-Styrelsens strategidag 11.2
-Finland sjunger 100 år
-Ny stråkorkester sökte om medlemskap
-Blåsmusiken planerar ny storsatsning
-Dirigentutbildning 3-5.11
-Beställ noter
-Övrigt: Medlemsregister, årsrapportering, telefonnummer
Epostlistan består av representanter för lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och
samarbetspartners. Jag önskar att du som representant fortsättningsvis vidarebefordrar brevet till
medlemmar i ditt förbunds styrelser och utskott. Målsättningen är att varje medlem skall kunna ta del av
informationen.

Resonans: Lämna in material in den 1 februari!
Vår nya redaktör Robin Sjöstrand behöver få in material till tidningen senast den 1 februari. Robin har ett
styvt jobb framför sig då han i princip får börja från tomt bord. Skicka förutom material även tips och
framför allt bilder och bildlänkar.
Robins kontaktuppgifter: robin.sjostrand@fssmf.fi 050 3288769
Läs om Robin här: www.fssmf.fi/start/article-114194-55715-robin-sjostrand-ny-redaktorkommunikator
Material skickas till: resonans@fssmf.fi
Resonans nr 1 – 2017, utkommer den 22 februari. Material den 1 februari.
Resonans nr 2 – 2017, utkommer den 17 maj. Material den 26 april.
Resonans nr 3 – 2017, utkommer den 13 september. Material den 23 augusti.
Resonans nr 4 – 2017, utkommer den 13 december. Material den 22 november

Föreslå årets körsångare, instrumentalist och funktionär
senast den 31 januari!
Nu behövs era förslag på kandidater till pristagare 2017.
Nominering och tilläggsinfo via följande webblankett:
www.fssmf.fi/forbundet/aktuella_blanketter/nominera_kandidat_2017/
PRISKATEGORIERNA ÄR:
Årets körsångare, blandad kör
Årets körsångare, damkör
Årets körsångare, manskör
Årets instrumentalist, blås- eller stråkorkester
Årets funktionär
Priset delas ut den 8 april 2017 kl 18 vid FSSMF:s öppna Musikgalamiddag i Café Arken, Fabriksgatan 2 i
Åbo. För underhållningen står studentkörerna vid Åbo Akademi, Florakören och Brahe Djäknar under
ledning av Ulf Långbacka.

Anmäl ditt gäng till Musikgalamiddagen senast 24.3!
Anmälning till den glada Musikgalamiddagen i Åbo och tilläggsinfo via den här länken:
www.fssmf.fi/forbundet/aktuella_blanketter/anmalning_musikgalamiddag_8_april/

Ansök om värdesedel 2017, senast 9 februari!
FSSMF vill uppmuntra och stöda medlemsensemblernas musikaliska utveckling genom att under år 2017
erbjuda ett antal värdesedlar ämnade för utbildnings- och instruktionsverksamhet i de enskilda
ensemblerna. Värdet på en värdesedel uppgår till 250 euro.
Ansökning via den här länken:
www.fssmf.fi/forbundet/aktuella_blanketter/vardesedlar_2017/

Dags för medlemsavgifter - uppge referensnumret!
I januari skickar kansliet ut medlemsavgiftsfakturorna till medlemskörernas och –orkestrarnas styrelser.
Medlemsantalen baserar sig på de uppgifter vi under oktober och november har sammanställt med
information från Membra eller direkt från körerna och förbunden. Avsikten har varit att sammanställa så
korrekta uppgifter som bara är möjligt.

Vi på kansliet hoppas denna gång att fakturorna motsvarar medlemssituationen under oktober-november
sådan er kör har tillhandahållit information om den, och att vi inte behöver skicka några nya fakturor med
åtföljande arbetskrävande krediteringar och avstämning av reskontra och bokföring. Obs, på fakturan
finns ett referensnummer. Det är viktigt att den som betalar fakturan även fyller i referensnumret då
fakturan betalas via nätbanken. Saknade referensnummer gör att betalningen riskerar att inte nå
reskontran i bokföringen och måste då hittas manuellt. Tack på förhand för att ni fyller i referensnumer,
alltså.

Årsrapporten, skicka senast 31.1!
Alla körer och orkestrar ska göra en årlig årsrapport över sin verksamhet. Rapporten, som går till
förbundet, skickas vidare till lokalförbunden och specialförbunden.
Fyll i blanketten, som finns här:
www.fssmf.fi/forbundet/aktuella_blanketter/arsrapport2016/

Kommande kryssningar 1: Den Stora Finlandssvenska
Anmälningen till Den Stora Finlandssvenska Kryssningen 3-4 februari från Helsingfors med Viking Line är (i
princip) avslutad. Kontakta kryssningen@bildningsforbundet.fi för att fråga om ströplatser.
Vårt förbund representeras av följande grupper, som sjunger under kryssningen: Cawiar, Nonen Vocals,
JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends samt Sångens Vänner i Jakobstad. Vi håller
tummarna för dem. Dessutom deltar för förbundets räkning Hanna Kronqvist och Sören Lillkung, som ger
föreläsningar och drar workshops. Även förbundsordföranden, verksamhetsledaren och redaktören deltar,
och bl.a. flygblad om det finlandssvenska körlivet delas ut till intresserade kryssningsdeltagare.

Kommande kryssningar 2: Styrelsens strategidag
Förbundets styrelse håller strategidag den 11.2, med därpå följande styrelsemöte ombord på Viking Line,
under en dagskryssning till Mariehamn. Styrelsen kommer under dagen att diskutera riktlinjer inför
framtiden, jobba med styrdokument och reglementen, med mera.

Finland sjunger 100 år
Konturerna börjar klarna omkring evenemanget Finland sjunger 100 år.
Den 6.12. sjunger vi tillsammans (men på olika ställen) en gemensam fosterländsk standardrepertoar, 3-4
sånger och ett kort anförande framförs. Evenemanget ordnas utomhus om möjligt.
Lokala medarrangörer är lokalförbunden, dvs:
Karlebynejdens, Pedersörebygdens, Vasabygdens, Åbolands, Ålands, Västra Nylands, Helsingfors, Vanda,
Borgånejdens och eventuellt också Södra Österbottens och Östra Nylands sång- och musikförbund.

Detta är strongt. Jag tycker det här exemplet visar den möjliga styrkan med aktiva lokalförbund, som med
sina lokala nätverk kan göra saker tillsammans som ett centralförbund ensamt saknar musklerna för att
göra.
Jag hoppas alla sångare kan hitta tid en stund på eftermiddagen och delta på sin egen (eller närmaste) ort
då vi samlas runt om i Svenskfinland och sjunger för vårt dyra fosterland. Evenemanget är körsångarnas
hyllning till Finland 100 år. Ortens svenskspråkiga och finskspråkiga körsångare bjuds in till evenemanget.
Planerade orter är: Karleby, Jakobstad, Vasa, Kristinestad/Närpes, Mariehamn, Åbo, Raseborg/Hangö,
Helsingfors, Vanda, Borgå och Lovisa.

ENO sökte om medlemskap i förbundet
Erik Nygårds Orkester (ENO) söker om medlemskap i FSSMF. Detta är en mycket trevlig sak, som kommer
att liva upp förbundets stråkmusiksektor ytterligare.
Tanken med ENO är enligt Nygård inte att "stjäla" musiker från redan befintliga orkestrar, utan att
sporadiskt, 1-2 gånger per läsår till ett förenande orkesterprojekt samla amatörmusiker till en gemensam
konsert för att således ytterligare stärka det finlandssvenska stråkmusiklivet.
Ja, vad kan man säga. Man blir ju bara så glad.

Blåsmusiken i medvind, ny treårig satsning planeras
Inom förbundets Blåsmusikutskott (BMU) förbereds en treårig satsning, med arbetsnamnet
Blåsmusikprojekt 2017-2019. Avsikten är ”att stärka den finlandssvenska blåsmusiken genom kurser, nya
samlande forum, nyrekrytering, kompetenshöjning och nordiskt/internationellt samarbete, och öka
kännedom om den.” Det är ett spännande arbete med ansökningar, finansiering och projektplanering som
är på gång inom BMU alltså.

Dirigentkurs för medlemmar 3-5.11 i Jakobstad
Nu ska alla intresserade ta chansen att anmäla sig eller någon i sin kör eller orkester. Under dansken Peter
Ettrup Larsens ledning kommer vi att arbeta med kroppspråk, klangkommunikation och med hur man
förverkligar tonsättarens intentioner”. Alla är välkomna som är intresserade av musik, dirigering, personlig
utveckling och ledarskap. Man kan delta som åhörare eller aktiv elev. Läs mera i senaste nummer av
Resonans, 4-2016.
Länk till preliminär intresseanmälan:
http://www.fssmf.fi/forbundet/aktuella_blanketter/dirigentkurs_november/

Beställ noter från förbundets förlag
Förbundet har ett eget förlag för utgivning och försäljning av noter och läromedel, till möjligast förmånliga
priser för medlemmar. Håll utkik efter kommande utrealiseringar via länken nedan:
www.fssmf.fi/notforlag/

Övrigt
Medlemsregistret: I januari testas och utvärderas möjliga alternativ för vårt medlemsregister
Årsrapporteringen: Vi behöver diskutera vad årsrapporterna ska ha för funktion, och hur de ska utvecklas.
Nya telefonnummer: Observera att förbundets 06-numret har upphört, och ersatts av individuella
telefonnummer. De nya telefonnumren hittar du här: www.fssmf.fi/kontakt/
Det var allt för denna gång.
Vidarebefordra detta till alla era kör- och orkestermedlemmar.

Henrik Lillhannus
verksamhetsledare FSSMF
050 5395209 henrik.lillhannus@fssmf.fi

