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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 m.m., så följ med hemsidorna och kolla in vad som är på gång. 
 
Förbundshelg i Närpes 9–10.3 

Inom FSD är nästa evenemang förbundshelgen i Närpes på SÖFF. I år kommer programmet att ha en 
mångkulturell inriktning. Emina Arnautovic kommer att berätta om den bosniska sångtraditionen och 
lära oss sjunga på bosniska. Emina Arnautovic föddes i Bosnien och Hercegovina 1971. Hon kom till 
Finland som kvotflykting år 1992 och bosatte sig i Närpes. Emina integrerades på svenska och är idag 
en aktiv samhällspåverkare och debattör.  
 
Vi kommer också att få bekanta oss med rysk körsång presenterad av Zhanna Bäck som flyttade från 
Ryssland till Närpes för ca 16 år sen. Hon jobbar som lärare i ryska vid Närpes Vuxeninstitut och som 
närvårdare. Hon är en stor entusiast av körsång och kommer att lära ut en sång på ryska åt oss.  
 

Hanna Kronqvist kommer att uppdatera oss om hur repertoarprojektet framskrider och vi får sjunga 
sånger som kommer att ingå i vår nya fina sångbok “Den lilla svarta”!  
 
Som vanligt blir det sits på lördag kväll och Norakören står för programmet. På söndagen håller vi 
stadgeenligt årsmöte. 
 
Programmet för helgen ser ut så här: 
 
Lördag 9.3 

12.00 Lunch på SÖFF 
13.00 Samling och Lystringssång 

Ordförande hälsar välkommen, allmän info om aktuella frågor i förbundet 
13.15 Program 
15.00 Eftermiddagskaffe  
15.30    Programmet fortsätter  
17.30    Incheckning på Hotell Red&Green/SÖFF  
19.30    Middag och sits på Hotell Red&Green.  
 
Söndag 10.3  

10.00    Program 
12.00 Årsmöte  
12.45 Lunch på SÖFF 
  
FSD subventionerar förbundshelgen 

I förbundshelgen ingår, förutom program och workshoppar, lunch och eftermiddagskaffe på 
lördagen, middag på lördag kväll samt lunch på söndagen. Priset för det här är 50€. I 
anmälningsblanketten finns noggrannare prisuppgifter, ifall man t.ex. inte kan delta båda dagarna.  
 
Inkvartering går att välja mellan SÖFF och Hotell Red&Green. 
SÖFF   singelrum+frukost    35€/person 
Red&Green  dubbelrum+frukost    60€/person 



Red&Green singelrum+frukost   95€/person  
 

FSD kommer att ordna transport mellan SÖFF och Hotell Red&Green under hela helgen.  
 
FSD kommer också att stå för en del andra transportkostnader, vilket specificeras då vi vet hur 
många som deltar. Vi har i planerna att eventuellt ordna med transport från Nyland till Närpes, eller 
möjligtvis från Seinäjoki tågstation till Närpes. Allt gällande transporter slår vi fast genast som vi vet 
deltagarantalet.  
 
För att allt ska bli rättvist kommer vi också att subventionera en del transportkostnader för de 
deltagare som kommer från Österbotten. 
 

 
Anmälningar och betalning 

Anmälningar körvis till Malla Lignell (malla.lignell@2me.fi, tfn.040 837 2914), absolut senast 
4.2.2019! Använd bifogade blankett. 
 
Betalningarna görs också körvis och allt ska vara betalt senast 8.2. 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 förbunds-
helgerna 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 2019 samt andra mötes-
handlingar kommer att skickas ut till alla körer före förbundsdagen. Om ni har förslag på styrelse-
representanter ber vi er kontakta ordförande eller någon annan i den nuvarande styrelsen.  
 

Med alla praktiska frågor rörande förbundshelgen kan ni vända er till Marika Esch, 
marika.esch@gmail.com   tfn. 040-5807782 
 
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! 
 
  
Med önskan om ett gott nytt sångarår! 
 
Styrelsen 


