
Verksamhetsledarens brev    Brev 8-2016 

 
Hej! 

Detta infobrev skrivs av Henrik Lillhannus, ny verksamhetsledare på vårt förbund efter Mikael Fröjdö, som 

nu återgått till sin ordinarie tjänst efter väl uträttat värv. Han är värd ett stort tack för sin insats för FSSMF. 

Mikaels införde bl.a. infobrev. De kommer att fortsätta. Epostlistan består av representanter för 

lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och samarbetspartners.  

Jag önskar att du som representant fortsättningsvis skall vidarebefordra brevet till medlemmar i ditt 

förbund och utskott. Målsättningen är att varje medlem skall kunna ta del av informationen.  Infobrevets 

text finns att distribuera som bilaga i detta mail. 

 

Ohoj, ensembler och kvartetter behövs på 
Den Finlandssvenska Kryssningen! 
FSSMF söker instrumental- och vokalensembler och kvartetter till den finlandssvenska kryssningen fredag-lördag den 3-4 
februari 2017. Ni uppträder på båten och förgyller tillvaron för alla resenärer. Nu är det tid att anmäla sitt intresse! 

Skicka in gruppens namn, typ av grupp och repertoar, och antal medlemmar i gruppen. Senast den 15 september. Skicka 
också en inspelning där ni sjunger/spelar en låt. Inspelningen kan vara en ljudlänk till t.ex. en mp3-fil i Dropbox, 
Soundcloud, Youtube etc, eller som epostbilaga (om filen inte är alltför stor för att skickas per mail). 

Er ansökan går till FSSMF:s musikutskott, som lyssnar och ger förslag till styrelsen som tar ställning till vilka och hur många 
grupper som FSSMF är med och delvis sponsorerar. Meningen är att sången och musiken ska ljuda lite här och där under 
hela kryssningen. Ansökan ska alltså skickas senast den 15.9  
till henrik.lillhannus(at)fssmf.fi 

Alla kryssningsdeltagare anmäler sig själva till kryssningen via en länk som kommer att finnas 
på www.bildningsforbundet.fi som är kryssningsarrangörens sida. 

Obs, ALLA sångare och musikanter är välkomna med att anmäla sig till den här resan!  
Roligt blir det. 

 

Introduktionskurs i dirigentkunskap – 
ta chansen i Vasa i november! 
Se hit alla blivande dirigenter, vicedirigenter och ensembleledare. Kom och utveckla dina grundkunskaper i ledandet av en 
kör. Slagteknik, taktarter med mera.  

Den 18-20.11 kommer den rikssvenska dirigentläraren Kerstin Börjeson till Vasa. Börjeson är utbildad kyrkomusiker och 
körpedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Hon har tidigare lett FSSMFs körledarakademi (Resonans 1/2016).  

Kursmedlemmarna får under Kerstins kunniga ledning öva att turvis dirigera en ensemble som består av de övriga 
kursdeltagarna.  

Kursplatsen blir denna gång Vasa, exakt plats meddelas senare, liksom information om kostnader, övernattningar mm.  
Följ med informationen på www.fssmf.fi och Facebook. 

Anmäl dig senast den 15 oktober!  

Skicka anmälningarna till henrik.lillhannus(at)fssmf.fi 

http://www.bildningsforbundet.fi/
http://www.fssmf.fi/


 

Enkät efter Karleby 2016 
Vi samlar ännu in respons över sång- och musikfesten i Karleby. Genom att besvara enkäten hjälper Du förbundet att 
förbereda den följande sång- och musikfesten i Helsingfors år 2021 så ta Dig gärna tid att bekanta Dig med frågorna. Vi vill 
gärna ha Din respons före den 15 september. Du hittar enkäten på den här adressen: 
www.fssmf.fi/start/karleby2016enkat/ 

 

Sång- och musikfesten i Radio Vega 
Radio Vega bandade tre av konserterna på sång- och musikfesten.  
Blåskonserten och stråkkonserten sändes i juni. 
Den stora förbundskonserten lördag 11.6 kl. 18 sänds tisdag 23.8 kl. 21.05  
med repris torsdag 25.8 kl. 23.09. 

 

Resonans, deadlines: 
Resonans nr 3 - 2016  
utkommer den 14 september 
Material senast 24 augusti 
 
Resonans nr 4 - 2016  
utkommer den 7 december 
Material den 16 november 

 

 

Allmänna iakttagelser 

Just nu jobbas det en hel del med ekonomin, i efterdyningarna av Sångfesten.  

Den andra stora utmaningen är långköraren Medlemsregistret, som behöver vara användbart och anpassat 

för medlemsorganisationernas och förbundets behov, och utgöra grunden för att vi på förbundsnivå ska 

kunna skicka ut Resonans och medlemsfakturor baserat på korrekta uppgifter. 

Det finns också andra utvecklingsbehov att ta fasta på. 

 

Ta gärna kontakt. Jag kommer gärna och träffar er direkt ute i organisationerna, bara  ni hör av er!  

 
Henrik Lillhannus 
Verksamhetsledare, Finlands svenska sång- och musikförbund 
Hovrättsesplanaden 14, 5 vån, 65100 Vasa 
0500 865990 
henrik.lillhannus@fssmf.fi 
Skype: henriklillhannus 
www.fssmf.fi 

http://www.fssmf.fi/start/karleby2016enkat/

