
44

KÖRBLADET
www.fsksf.fi

44

Årsmötet gläds åt ett växande  
intresse för kyrkomusiken

Kyrkosångsförbundets årsmöte för verksamhetspe-
rioden 1.12.2018-30.11.2019 ägde rum den 9 januari 
i Åbo i samband med Kyrkomusikdagarna.

Förbundets medlemsantal under verksamhets-
året var 1451 sångare vilket innebär en liten och glädjande 
ökning från året innan. Antalet körer var 83, fördelat på 
åtta kyrkosångskretsar. I skrivande stund har körerna an-
mält över 400 deltagare till Kyrkomusikfesten i Åbo i maj. 
Deltagarantalet förväntas i stort motsvara antalet för den 
senaste kyrkomusikfesten i Raseborg.

Verksamhetsberättelsen som presenterades och god-
kändes av årsmötet präglas av förberedelsearbete för 
Kyrkomusikfesten. En viktig insats var de många kretsöv-
ningarna för mässmusiken som med stöd av Svenska 
Kulturfonden genomfördes i alla körkretsar. Utöver arbetet 
med musikfestplaneringen fokuserade styrelsens arbete på 

utveckling av förbundets kommunikation samt fortsatt ut-
veckling av en ny lösning för notutgivningen i Canto. Den 
30 oktober nåddes styrelsen av sorgebudet att den omtyckta 
viceordföranden Johan "Janne" Johnson avlidit. Hans bort-
gång innebar en sordin inte minst på arbetet med utveckling 
av Canto.

Slutligen arbetade styrelsen under året med sedvanlig in-
tressebevakning i olika sammanhang och specifikt med stöd av 
utvecklingen av samarbetet med Martin Wegelius- Institutet.

Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av Anders 
Kronlund (ordf.), Johan Johnson, (viceordförande), Nina 
Kronlund (förbundsdirigent), Bill Ravall, Patrik Vidjeskog 
samt Bo-Magnus Salenius (skattmästare). Årsmötet återval-
de styrelsen och utsåg Bill Ravall till ny viceordförande. Till 
ny styrelsemedlem kallades kantor Marjo Danielsson.

Kyrkomusikfesten i Åbo 

Kom ihåg & har du tänkt på -lista:

- Sätt fötterna i bekväma skor! Regnrock eller paraply med!
- Fri festklädsel i mässan. Och, jo, man får ha folkdräkt i kyrkan… Gärna färger, lämna det helsvarta hemma! Om man 
trivs i sina kläder så sjunger man bättre! 
-Vattenflaska och penna med!
- Låter 42€ dyrt för en festmiddag? Vi får en elegant trerätters middag vid dukade bord. Priset är alltså inte dyrare än 
vid tidigare fester.
- Avecar eller Åbo-bekanta kan naturligtvis komma med till middagen på Logomo! Anmäl och betala i så fall extra 
följeslagares middag direkt till logomokitchen.fi/tarjoilut
- Sjunger din reseavec eller har du ett barnbarn i Åbo som kan psalmklassikerna? Ta med dem både till festmässan på 
fredag och till inspelningen av CD:n Höstlov i Martinskyrkan på lördag. Alla psalmer som spelas in sjungs unisont, så 
varken stämövning eller några andra förberedelser behövs! Med tanke på mellanmålet i Martinskyrkan, meddela extra 
medverkande i psalminspelningen till pia.valtanen@evl.fi.

Vi vill göra festen så ekologisk som möjligt. I denna anda:
-Vi trycker inte upp nya tygkassar. Ta med kassarna från föregående fester!
-Smakar kaffet bäst ur riktig mugg? Ta med din egen favoritmugg i kassen!
-Ta med egen psalmbok till Martinskyrkan på lördagen! Då slipper vi både högar av kopior och onödigt prassel i 
mikrofonerna.

Du har väl upptäckt festens egen hemsida?
www.kyrkomusikfesten2020.fi



Torsdag 21.5
Konsert i S:t Marie kyrka kl. 16:

Körerna inom Åbolands svenska kyrkosångskrets, ÅSFs 
barnkör samt instrumentalister:
Vi famnas av din skapelse - En körandakt i mässform
text: Erik Andersson, musik: Jan Hellberg
Beställningsverk till Åbolands kyrkosångskrets 50-årsjubi-
leum 2006
Dirigent Robert Helin
Pedersöre prosteris kyrkosångskrets:
”Lovad vare Herren”. Den förenade kören sjunger sånger vars 
gemensamma nämnare är lovsång.
Musik av bl.a. Bach, Andersén, Händel
Dirigent Maria Ellfolk-Lasén, organist Anders Forsman, so-
list Marguerithe Sandstedt-Granvik

Konsert i S:t Katarina kyrka kl. 17.30:

Korsholms prosteris kyrkosångskrets: 
Med ett knippe folkliga och somriga sånger välkomnar 
vi sommaren.
Musik av bl.a. Holmgård, Wingren, Gustafsson 
Dirigenter Martin Klemets och Rodney Andrén, ack-
ompanjatör är Dan Andersson
Kammarkören Psallite:
Psallite med dirigenten Susanne Westerlund kommer 
att bjuda på ett variationsrikt program med psalmer, 
samt sakral körmusik från när och fjärran.
Musik av bl.a. Klemetti, Rips-Laul, Rutter

Konsert i Mikaelskyrkan kl. 19:

Borgå kammarkör:
César Franck: Psalm 150 & Giacomo Puccini:  Kyrie, 
Gloria och Agnus Dei från Missa di Gloria Ass-dur
solister Bernt Olin & Markku Pihlaja, organist Reidar 
Tollander, dirigent Eric-Olof Söderström
Kammarkören Novena:
Toivo Kuula: Stabat mater
organist Markus Malmgren, dirigent Nina Kronlund

kl. 18-22 Anmälan i festkansliet i Domkyrkan 
(eller enligt överenskommelse på förhand med Pia 
Valtanen 0503803933)
kl. 21.00 Festinledning i Domkyrkan
OBS! Ta med hela repertoaren för festmässan (mässmu-
sik, psalmer)

Fredag 22.5
9.30 Uppsjungning och köruppställning i Domkyrkan
10.00-13.00 Övning i Domkyrkan för kvällens mässa (kaffe-
servering ca kl. 11.30 ingår i deltagaravgiften)
13.15 Lång lunch och vilopaus
16.00 Genrep i Domkyrkan (kaffe och smått tilltugg kan 
köpas till självkostnadspris i Domkyrkan kl. 15-18)
18.00 Mässa i Domkyrkan
19.30 Festmiddag på Logomo

Lördag 23.5
9.30 Uppsjungning och placering i Martinskyrkan (kaffe och 
smörgås ca kl. 12 ingår i deltagaravgiften)
10.00-ca 15.00 Inspelning av CD:n Höstlov i 
Martinskyrkan (Listan över psalmerna finns på  
www.kyrkomusikfesten2020.fi) Ta med egen psalmbok!

400 körsångare är anmälda till Kyrkomusikfesten, men fler ryms med!  

Anmälningen fortgår ännu till 16.3! 

Kolla upp med din lokala kantor när kretsövningarna nära dig ordnas under våren.

Du har väl upptäckt festens egen hemsida?
www.kyrkomusikfesten2020.fi



46

KÖRBLADET
www.fsksf.fi

Bästa körsångare!

Som ett av Sibelius-Akademins bidrag på Nordiska kyr-
komusiksymposiet kommer Utbildningsprogrammet 
för kyrkomusik (Kimu) att genomföra ett stort pro-
jekt med flerkörig renässansmusik. Det är fråga om 
samma repertoar som den som framförs i festmässan 
på den Finlandssvenska kyrkomusikfesten i Åbo i maj 
2020. Jag vill därför hälsa alla intresserade kantorer och 
körsångare i Borgå stift hjärtligt välkomna att delta i 
vårt projekt, som går av stapeln 11.9.2020 i Pauluskyrkan 
i Helsingfors. Med tanke på vårt utbildningsansvar har 
projektet naturligtvis också en pedagogisk dimension: 
som samarbetspartners har vi elever och lärare från de 
lokala musikskolorna Kungsvägen (Esbo) och Sandels 
(Helsingfors) samt Helsingfors kyrkosångkrets. 
Jag vill här passa på att tacka Kyrkosångsförbundet för att 
våra framtida kyrkomusiker erbjuds en möjlighet att ta del 
av den kommande, enastående musikaliska upplevelsen i 
Åbo domkyrka, troligen det största renässansevenemang-
et i Finlands historia och ett av de största i hela Europa i 
modern tid. Omkring 20 av våra kyrkomusikstuderanden 
kommer nämligen att delta i framförandet av mässmusi-
ken på Kyrkomusikfesten i maj i år. 
Desto större orsak har jag att på Sibelius-Akademins 
vägnar bjuda er på återbesök och för att delta i vårt re-
nässansprojekt på Kyrkomusiksymposiet. Ni som av olika 
orsaker inte kan delta på Kyrkomusikfesten i Åbo erbjud-
er vi en möjlighet att uppleva musiken i det stora formatet 
tillsammans med våra unga musiker och tillresta gäster 
från de övriga nordiska länderna. Och 

ni som kommer att delta på Kyrkomusikfesten får en 
chans att återuppleva något av feststämningen i Åbo. 
Den som övat in repertoaren kan helt enkelt infinna sig 
på generalrepetitionen på konsertdagen 11.9. Det kostar 
ingenting att som körsångare delta i den här konserten. 
Noggrannare information gällande anmälan, tidtabeller 
etc. ges senare i vår av er förbundsdirigent Nina Kronlund 
(OBS! Intresserade av NKS i sin helhet hänvisas till evene-
mangets hemsida nks2020.fi).
Vid Sibelius-Akademin är vi stolta över att ha en av 
landets främsta experter på renässanstida kyrkomusik-
praxis bland våra egna lärare: det är som känt Dr. Markus 
Malmgren som arrangerat den aktuella repertoaren för 
praktiskt bruk och för att flexibelt kunna utföras med 
de varierande, vanligen ganska små, musikaliska resurser 
finländska församlingar oftast har till förfogande. Många 
av våra elever och lärare har under processens gång fått 
prova på delar av den här repertoaren i olika samman-
hang. Genom projektet på Kyrkomusiksymposiet i höst 
får också de av våra studeranden som inte kan delta i 
Kyrkomusikfesten i Åbo uppleva den här storslagna musi-
ken i det stora formatet. Samtidigt vill vi dela upplevelsen 
med konsertpubliken, inte minst kyrkomusiker från de 
övriga nordiska länderna, som alla hälsas välkomna att 
sjunga med i alla tuttipartier. 
Hjärtligt välkomna att musicera tillsammans med oss!

Timo Kiiskinen, professor, 
ämnesledare, utbildningsprogrammet för Kyrkomusik, 

Sibelius-Akademin, Konstuniversitetet 

HELA KYRKAN SJUNGER RENÄSSANS!
11.9.2020 kl. 20
Preliminär övningstid för körsångare kl. 16.30. 
Pauluskyrkan, Sammattivägen 5, Helsingfors
Flerkörig mässmusik av bl.a. Palestrina, Victoria, Lasso och Gabrieli.
I kören och orkestern medverkar elever och lärare vid
Sibelius-Akademin, utbildningsprogrammet för kyrkomusik
Musikinstitutet Kungsvägen, Esbo
Musik- och kulturskolan Sandels, Helsingfors

Konsertprogrammet presenteras i maj-numret av Körbladet. 

INBJUDAN


