
42

Ange i förhandsanmälan det 
beräknade antalet deltagare 
från din kör. Du kan också 

anmäla dig som enskild sångare, om 
du för tillfället inte hör till någon 
kör. Förhandsanmälan gör du genom 
att fylla i formuläret på hemsidan  
www.fsksf.fi. 

OBS! Förhandsanmälan är inte bin-
dande, men med tanke på planeringen 
av praktiska arrangemang är det vik-
tigt att vi i ett tidigt skede vet ungefär 
hur många sångare vi ska räkna med. 
Framförallt påverkas dock priserna av 
antalet deltagare. 

Därför hjälper du oss med pris-
sättningen genom att göra en 
förhandsanmälan. 

På basen av uppskattat antal del- 

tagare slås de slutliga avgifterna fast. 
Preliminärt räknar vi med att del-

tagaravgiften kommer att uppgå till 
80-90 € per person. Därutöver tillkom-
mer priset för traktering, cirka 60-70 € 
per person.

Tiden för bindande anmälningar 
startar måndagen den 16 september. 
Den som så önskar kommer att kunna 
betala anmälningsavgifterna redan 
under detta år. 

Bokningar av hotell sköter körerna 
(eller enskilda deltagare om man an-
mäler sig personligen) själva. 

En lista på förhandsavtalade rums-
priser läggs ut på hemsidan fsksf.fi 
inom kort.

Kyrkomusikfesten i Åbo i maj 2020 
knyter an till stadens uråldriga och 

internationella musiktradition. Festens 
huvudevenemang blir en storslagen 
mässa i Åbo domkyrka fredagen den  
22 maj, där mässmusiken består 
av flerkörig musik av bland annat  
Palestrina, Victoria, Lasso och Gabrieli. 
Hundratals körsångare förväntas delta 
i samverkan med en av Finlands genom 
tiderna största renässansorkestrar. 

Lördagen den 23 maj spelas psalm-cd:n 
Höstlov in i Martinskyrkan. Höstlov, 
som är en uppföljare till Jullov och 
Sommarlov,  kommer att innehålla ett 
urval av våra mest älskade psalmer (Jag 
lyfter ögat, Bred dina vida vingar, Blott 
en dag, Härlig är jorden med flera).

Har du frågor angående Kyrko-
musikfesten, kontakta festsekreteraren 
pia.valtanen@evl.fi.

KÖRBLADET
www.fsksf.fi

Förhandsanmäl dig själv eller din kör till  
Kyrkomusikfesten i Åbo senast den 17 juni!

Torsdag 21.5
Eftermiddag, tidig kväll; körers och kretsars 
konserter runt i staden
21.00–ca. 21.40  Festinledning i Åbo domkyrka. 
Vi bekantar oss med kyrkans akustik samt ser ut 
sitt- och ståplatser för var och en inför övning 
och mässa på fredagen. Det är alltså mycket vik-
tigt att alla är på plats på torsdag kväll.

Fredag 22.5
9.30 Uppsjungning och köruppställning i 
Domkyrkan

10.00–13.00 Övning inför kvällens mässa 
(Domkyrkan)
13.15 Lång lunch och vilopaus
16.00 Genrep i Domkyrkan
18.00 Festmässa i Domkyrkan
20.00 Festmiddag

Lördag 23.5
9.30 Uppsjungning och ljud prov i Martinskyrkan
10.00–14.00 Inspelning av psalm-cd:n Höstlov 
i Martinskyrkan
14.00 Festlig festavslutning

TIDTABELL för Kyrkomusikfesten 2020
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Dags för Sommarlov!

Tammerfors svenska församling

Fira sommarlov till toner av somrig 
psalmsång! Skivan Sommarlov är 
inspelad i Berghälls kyrka på sen-

sommaren 2018. 
På inspelningen medverkar cirka 150 

sångare och organisterna Dag-Ulrik 
Almqvist och Markus Malmgren med 
improviserade psalmackompanjemang 

på kyrkans båda internationellt be-
römda orglar. Skivan erbjuder en 
garanterat solig sommarstämning obe-
roende av väder och vind!

Beställ Sommarlov via kyrkosång-
förbundets webbsida www.fsksf.fi. 
Genom att köpa skivan understöder du 
Kyrkans Utlandshjälp.

Serien med jazzkonserter i 
Tammerfors svenska församling 
fick sin början 2014. 

En kvartett med glada jazzmusiker 
uppträdde för första gången på De 
Gamlas hem. 

På grund av sammanhanget döp-
tes bandet till DGH Jazz Band och då 
mottagandet var entusiastiskt, beslöt 
man att fortsätta med verksamheten. 
Följande år förenades jazztonerna med 
Viinikka kyrkas pneumatiska orgel. 

Den 7 mars 2019 ordnades en jazz-
kväll i församlingssalen i Viinikka 
kyrka till förmån för insamlingen 
Gemensamt ansvar. 

Som husband fungerade Paula’s Jazz 
Combo och som solist Maria Björkgren-
Vikström, vars välvalda jazzlåtar ingick 
i programmet, bland annat As Time 
Goes By, Fly Me to The Moon, Farfars 
vals och All of Me. 

Församlingen fick samtidigt möjlig-
het att träffa Marias man, biskop Björn 
Vikström, för sista gången som tjänst-
görande biskop. 

Atmosfären i den välfyllda för-
samlingssalen var gemytlig och 
jazzkvällen blev en av årets musikaliska 
höjdpunkter inom Tammerfors svens-
ka församling.

Tammerfors svenska församling
Med runt 900 församlingsmedlemmar 
är Tammerfors svenska församling 
den minsta av de fem församlingarna 

i staden. Församlingen finns till för 
alla med anknytning till det svenska i 
Tammerfors och kranskommunerna. 

Gudstjänst firas varje söndag klockan 
11 i Svenska Hemmet, Hamngatan 19. 

Större helger hålls gudstjänsten i 
Gamla kyrkan vid Centraltorget.  

Om söndagskvällarna i juli sam-
las man i musikens tecken i Viinikka 
kyrka. 

Söndagsmusik & nattvard i 
Viinikka kyrka klockan 18 

7.7 I Armas fotspår 
Flöjtkvartetten Arma

14.7 Harlem Nocturne 

Jenni Halonen (altsaxofon), Paula Sirén 
(orgel)

21.7 Likt helga hymners toner 
De fyra kantorerna: Sanna Ketola, 
Petra Perttula, Janne Salmenkangas, 
Minna Viinikainen

28.7 Sommar i hjärtat 
Marja Erdogan (sång, tuba), Paula Sirén 
(flöjt), Anna Arola (orgel)

Dessutom: 
SommarJazz söndag den 18 augusti klock-
an 18 i Viinikka kyrka: Rinna Ahlman 
(sång), Manuel Segarra Abad (klarinett, 
saxofon), Paula Sirén (flöjt), Juhana 
Mattila (piano), Jaakko Luoma (bas)


