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Hej alla damkörssångare! 
 

Det har varit en minst sagt annorlunda vår. Vi är glada över att vi träffades i Kotka i mars före corona-
pandemin hann slå till i Finland. Responsen om förbundshelgen i Kotka har varit positiv, tack till 
Kotka Damkör för ett gott samarbete!  
 
Förbundsmötet 
I vanlig ordning hölls förbundsmötet på söndagen. Mötet valde Jenny Stenberg-Sirén till ordförande, 

som nu påbörjar sin fjärde period. 

Övriga styrelsemedlemmar är 
Maj-Len Lignell, vice ordförande, representant för Västra Nyland 
Carina Nilsson, sekreterare och representant för norra Österbotten 
Heli Pakkanen, ansökningar, representant för Vasanejden 
Solveig Carlsson, representant för Åland (omval) 
Venla Repo, studentkörernas representant (Lyran) 
Veronica Svenskberg, sociala medier och kommunikation, representant för Östra Nyland (omval) 
Anna Biström, representant för Helsingforsregionen 
Paula Gratschev, kassör, representant för Åboland 
I musiknämnden sitter Marika Esch och Martina Lindberg 
 
Nästa förbundshelg kommer att hållas i Tammerfors i mars 2021. 

Damernas lilla svarta 
Arbetet med Damernas lilla svarta framskrider enligt planerna. Som det ser ut nu kommer boken att 
gå i tryck under sensommaren så att den kommer passligt tills terminen börjar i höst. Hanna 
Kronqvist har tillsammans med Marika Esch och Amanda Henriksson jobbat ihop en sångbok med 
kring 200 sånger i olika svårighetsgrader och stilar. Målet var att sammanställa en sångbok som vi alla 
kan sjunga ifrån och det vågar vi lova att det blir, vi har redan nu smakat på en del sånger och aptiten 
växer medan man äter så att säga. Vi kommer verkligen att han en unik sångskatt i våra händer och vi 
lovar att det kommer att finnas något för alla!  
 
Det kommer att bandas in stämfiler till en del av sångerna; nu i början kommer det att finnas 
stämfiler till de sånger som FSD kommer att uppträda med på sångfesten i Helsingfors nästa år. Alla 
av dem ingår i Damernas lilla svarta förutom Midsommarnatt. Stämfilerna hittar ni via appen 
WeAreVoice. Mera om appen och sångfesten kan ni läsa på www.festival21.fi. 
 

FSD:s sånger på sångfesten är;  

• Bulgarisk skärgårdsvals (Trad./Liondev)       

• Sommarpsalm (Åhlén) 

• Hvem styrde hit din väg (Makaroff)          

• Midsommarnatt (Lindberg) 

• Tranor (ny komposition av Andrea Eklund och Amanda Henriksson)  

• Sjung (ny komposition av Ulf Långbacka)        

• Satumaa (Mononen) 
 
Vi vill nu ta reda på hur många som är intresserade av att köpa sångboken, så vi ber en person per kör 
gå in i enkäten och fylla i hur många böcker din kör vill köpa. Tänk också på att körerna gärna får ta 



några extra exemplar för att ha i lager för nya korister. Boken kommer att kosta 25 euro. Detta är 
endast en riktgivande beställning, som hjälper oss trycka rätt antal böcker – instruktioner för de 
faktiska beställningarna kommer senare! 
 
Enkät → https://forms.gle/ts2Bw1WdKCvRxSMo7 
 
 
För tillfället planerar vi att hålla en utgivningsfest för boken i Tammerfors den 26 september. Men vi 
följer såklart noga med läget och återkommer i början av augusti med mera information om detta. 
 
 
Med önskan om en skön sommar! 
 
Styrelsen 

https://forms.gle/ts2Bw1WdKCvRxSMo7

