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Sommarhälsningar från FSD! 
 

Hoppas vårens och sommarens konserter och uppträdanden gått bra och fört med sig glädje och 

gemensam sång. Roligt att se hur aktivt körliv damkörerna i Svenskfinland har året om! Här kommer det 

senaste nya från förbundet och lite påminnelser om vad som ska komma i höst.  

 

Sitsturné 

Under hösten och vintern 2019 – 2020 kommer FSD i samarbete med projektkören Exaudio att ordna sitsar 

där vi tillsammans sjunger utvalda sånger från den nya sångboken ”Den lilla svarta”. Sitsarna ordnas i 

samband med Exaudios konsert ”Something Blue” i Åbo den 28.9.2019, i Vasa den 18.11.2019 och i Borgå 

den 18.1.2020. Festerna är öppna för alla intresserade damkörssångare! Före festerna kommer vi att i mån 

av intresse och möjlighet ordna övningstillfällen då Hanna Kronqvist kommer att öva sånger tillsammans 

med er.  

 

Repertoarprojektet  
Jobbet med den ”Den lilla svarta” framskrider bra! Vi har beställningar ute på nya kompositioner och 

arbetsgruppen håller på att sammanställa en lista av sånger, som snart ska presenteras för styrelsen. 

Kompositörer har visat stort intresse av att vara med i vårt projekt, både de som vi tillfrågat och sådana 

som kommit till oss. Målet är att boken ska vara klar till våren 2020!  

 

Sångfesten i Helsingfors 10 – 13.6.2021 

Planeringen för sång- och musikfesten i Helsingfors 2021 är i full gång och förslagen till repertoar för 

konserterna börjar bli klara. Repertoaren kommer att innehålla gamla bekanta sånger men också någon ny 

komposition, och så är Lystringssången givetvis med. Sångfesten börjar med en öppningsfest på torsdagen 

då vi sjunger Lystringssången, på fredag kväll är det specialförbundens konsert på Domkyrkans trappa, på 

lördagen är det We are Voice-konsert i ishallen och på söndagen huvudfest utanför biblioteket Ode. Mera 

om sångfesten kan du läsa på www.festival21.fi! Mera om repertoaren och FSD:s övningar etc. kommer 

under hösten 2019. 

Och till sist påminner vi om förbundshelgen som kommer att ordnas i Kotka i mars 2020! Exakt datum 

fastställs i början av hösten.  

Vi önskar er en riktigt skön sommar och så hörs vi igen i höst! 

 

Styrelsen 


