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Hej alla damkörssångare! 
 

Vi har ett nytt år framför oss med nya musikaliska upplevelser, gemensamma körevenemang och 
sångarglädje på många olika sätt. Både Finlands Svenska Damkörskörsförbund (FSD) och 
takorganisationen Finlands Svenska Sång- och Musikförbund (FSSMF) bjuder på workshopar, 
kördagar, festliga tillställningar mm., så följ med hemsidorna och kolla in vad som är på gång. 
 
Förbundshelg i Åbo 
Inom FSD är nästa evenemang förbundshelgen i Åbo. Vi bjuder på workshopar med Hanna Kronqvist, 
Marika Esch och Amanda Henriksson i anslutning till repertoarprojektet som inleds i år och som har 
som mål att ta fram ny repertoar för damkörer.  
 

Under Hanna Kronqvists workshop kommer vi att fokusera på renhet och klangfärg. Workshopen 
lyfter fram olika metoder att skärpa renheten i kören genom att lyssna och använda sin röst. Vi 
använder oss i främsta hand av välkända sånger, men övar också in något nytt. Sångerna som ingår 
kommer att meddelas inom kort, så att de som vill kan öva på förhand. 
 

Under Marika Eschs workshop övar vi oss att i notskrift känna igen olika intervall, som vi sedan övar 
genom att sjunga, bl.a. med hjälp av olika kända melodier. Samtidigt tränar vi oss på att höra 
skillnaden när intervall låter “rena” resp. ”orena”. Vi jobbar också med rytmer. Hur man kan förstå 
pulsens indelning i rytmer presenteras på ett logiskt sätt och tränas genom ett roligt arrangemang i 
flera stämmor där vi förutom ord använder oss av andra ljud.  
 

På söndag samlas vi till en inspirerande förmiddag i improvisationens tecken under ledning av 
Amanda Henriksson. Vi leker med röst och kropp, lockar fram olika ljudlandskap och skapar sång i 
stunden. Vi provar på olika sätt att använda kroppen när vi sjunger. Vi gör också övningar som stärker 
gemenskapen och samklangen inom en kör. Arbetssätten som används kommer från bl.a. 
Dalcrozerytmik och teaterimprovisation. Vi avslutar sessionen med att tillsammans sjunga de sånger 
vi jobbat med under helgen. 

Som vanligt blir det sits på lördag kväll och de lokala körerna står för programmet. På söndagen 
håller vi stadgeenligt årsmöte och som avslutning på dagen blir det möjligt att besöka 
Sibeliusmuseet. 
 
Programmet för helgen ser ut så här: 
 
Lördag 10.3 
12.00 Lunch på studentrestaurangen Gadolinia som ligger på Novias bakgård 
13.00 Samling i nedre våningens auditorium i Novia  

Vi inleder med lystringssången 
Ordförande hälsar välkommen, allmän info om aktuella frågor i förbundet 
Presentation av repertoarprojektet och indelning i två grupper 

13.30 Workshopar med Hanna Kronqvist och Marika Esch 
15.00 Eftermiddagskaffe i Novias café som sköts av studerande på Novia 
15.30 Workshoparna fortsätter med Hanna och Marika (grupperna byts).  

I anslutning till workshoparna leder FSD:s ordförande Jenny Stenberg-Sirén 30 
minuters diskussioner med vardera gruppen kring repertoarprojektet. Här finns en 
chans att ställa frågor, komma med idéer och påverka utformningen av projektet 

17.30 Incheckning på hotell Hamburger Börs, som ligger på gångavstånd från Novia 



19.30 Middag och sits på restaurang Gadolinia. Dryckerna köps från restaurangen, ingen 
egen flaska med. 

 
Söndag 11.3  
10.00 Workshop med Amanda Henriksson 
 Sånger från gårdagen framförs under ledning av Hanna och Marika 
 Slutsatserna från diskussionerna om repertoarprojektet presenteras och diskuteras  
12.00 Årsmöte  
13.00 Lunch på Gadolinia 
 Besök på Sibeliusmuseet för alla som är intresserade 
  
FSD subventionerar förbundshelgen 
I programmet ingår lunch och eftermiddagskaffe på lördagen, workshoppar, middag på kvällen samt 
lunch på söndagen. 
 

FSD bär en stor del av kostnaderna för helgen, deltagarna betalar 35 euro för hela programmet 
inklusive kaffe, måltider och besök på Sibeliusmuseet. Därtill betalar var och en sin resa och 
hotellövernattning. 
 

Vi genomför detta i samarbete med Novia, Novias studerande och studentrestaurangen Gadolinia. 
Kostnaderna för de olika måltiderna har vi klumpat ihop till ”paketpris”, så att den som inte deltar i 
allting kan välja det paket som passar bäst. Fyll noggrant i anmälningsblanketten.  
 
Anmälningar och betalning 
Anmälningar körvis till Gunilla Stenfors, absolut senast 10.2.2018! Använd bifogade blankett. 
Betalningarna görs också körvis och allt ska vara betalt senast 22.2. Observera att anmälan är 
bindande, ingen återbetalning vid annullering. Kolla vad din reseförsäkring ersätter vid sjukdomsfall.  
 
Kom med och ha roligt! 
Vi hoppas få se många av er på förbundshelgen. De som har varit med tidigare, vet att 
förbundshelgerna är givande och inspirerande. Vi sjunger med och för varandra, utbyter 
erfarenheter, knyter kontakter och lär oss något nytt. Vi har roligt och trivs tillsammans. 
 

Förbundsdagen är det forum där vi väljer styrelse och ordförande och har möjlighet att påverka 
verksamheten i FSD. Styrelsens förslag till styrelsesammansättning för 2018 kommer att skickas ut till 
alla körer före förbundsdagen. Om ni har förslag på styrelserepresentanter ber vi er kontakta 
ordförande eller någon annan i den nuvarande styrelsen.  
 

Med alla praktiska frågor kan ni vända er till Gunilla Stenfors, tel: 040-5667413 eller per epost 
gunilla@stena.net. 
 
Namnlappar 
Det är informativt och praktiskt om varje deltagare har en lapp med namn och kör. Den här gången 
önskar vi att deltagarna själva fixar sina lappar körvis, så att de speglar er kör, hemort, körens färger 
eller något annat. Huvudsaken att alla från samma kör har likadana lappar. Använd fantasi och 
kreativitet! 
 
Damernas 5:a finns att köpa igen 
När vi har sits vill naturligtvis sjunga tillsammans. Nu finns Damernas 5:a igen att beställa från 
FSSMF:s kansli. Ni som inte ännu har den, hinner beställa den innan vi ses i Åbo. 
  
Med önskan om ett gott nytt sångarår! 
 
Styrelsen 


