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Kyrkomusikfesten i Åbo har ett nytt 
datum: 13-15.5.2021

Kyrkomusikfesten i Åbo skjuts upp med 
ett år, till Kristi himmelsfärdshelgen 
2021.

Tack för den entusiasm som uppbå-
dades av körsångare och dirigenter under senaste 
vinter! Det arbete som redan nu gjorts betyder att vi 
alla har god inblick i repertoaren, och därför har vi 
bästa tänkbara förutsättningar för en mycket lyck-
ad fest nästa år. Nu blir det ju dessutom möjligt för 
ännu fler körer att ansluta sig till festskaran. Sprid 
gärna budet vidare till körvänner i din närkrets!

Nytt datum för Kyrkomusikfesten blir således 
torsdag 13.5 till lördag 15.5.2021.

Ramen för festen står oförändrad, med renäs-
sansmusiken och Åbo domkyrka i centrum. Övriga 
detaljer kan eventuellt ändras, men dessa informe-
rar vi om senare. 

Trots uppskjutandet av festen kommer delta-
garkostnaderna att hållas oförändrade. De redan 
inbetalade deltagaravgifterna överförs till nästa 
år. Om det visar sig att någon kör nästa år deltar 
med ett mindre antal sångare än det man betalt för, 
återbetalas deltagaravgiften för dessa. Vill fler sång-
are delta än ursprungligen planerat, är det bara att 
lägga till flera anmälningar. 

I början av nästa år ber vi körerna bekräfta det 
slutgiltiga deltagarantalet. För betalningar som 
gjorts till Logomo/Sunborn Catering för festmid-
dagen gäller samma princip om överföring av redan 
inbetalade avgifter. Om någon kommer att behöva 
avboka sitt deltagande i middagen går också det att 
göra senare. I så fall återbetalas middagspriset till 
fullo.

Vid specifika frågor kring avgifterna går det bra 
att kontakta förbundssekreteraren Pia och skatt-
mästaren Bosse.

Tack för gott samarbete under förberedelserna 
och för det stora intresset för Kyrkomusikfesten! Vi 
ser med optimism på framtiden och tar nya tag när 
den aktuella krisen är över. Sköt om er!

Korsholms prosteris kyrkosångskrets övade i Malax kyrkhem i januari 2020. 
Martin Klemets leder övningen. Foto: Ann-Christine Nordqvist-Källström

A-kantor Marjo Danielsson och vaktmästare Sari Seesranta hälsar oss alla 
välkomna till Åbo domkyrka i maj 2021.  Foto: KatiT
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Helsingfors kyrkosångsförbund håller tillsvidare fast vid planen att genomföra renässansmässan i 
sin helhet med kör och orkester i Pauluskyrkan vid lämplig tidpunkt i höst. Detta för att bereda en 
möjlighet att samla upp det fina övningsarbete som gjorts i kretsarna under den gångna vintern. 
I skrivande stund är det inte klart om vi kan hålla fast vid det planerade datumet 11.9 eller om vi 
måste gå in för en senare tidpunkt under hösten. Om den rådande situationen inte medger att vi 
inom rimlig tid slår fast ett definitivt datum i höst, siktar vi istället på att fira renässansmässan i 
Pauluskyrkan på Marie bebådelsedag 21.3.2021. Då fungerar mässan som en generalrepetition inför 
själva Kyrkomusikfesten i maj. 
För den händelse att renässansmässan kan firas redan 11.9, är en övning för detta ändamål bokad 
genast i början av terminen för alla sångare som bor på rimligt avstånd och vill friska upp musiken. 
Anteckna gärna det preliminära övningsdatumet för renässansmässan redan nu: onsdagen 2.9 kl. 
18.30 -21 i Esbo domkyrka.
Vi håller varandra uppdaterade!

HA EN RIKTIGT SKÖN SOMMAR!

Renässansmässan i Pauluskyrkan

Sång- och musikfesten 2021 i Helsingfors  

Hälsningar, bilder och uppdateringar på Facebook

Finlands svenska sång- och musikförbund ordnar FESTIVAL 21 i Helsingfors 10-13 6.2021.  Eftersom 
FSSMF och FSKSF har många körsångare som representerar bägge förbunden så kommer många av 
Kyrkosångsförbundets körsångare att vara på plats i Helsingfors. 
Dock har Kyrkosångsförbundets körsångare speciellt fått inbjudan att vara med i söndagens pro-
gram. Det handlar alltså om sö 13.6.2021. Klockslagen är:
Kl. 9.30 i Johanneskyrkan, Helsingfors. Musikgudstjänst med sommarpsalmer i stämmor. Det exak-
ta klockslaget för övningen före gudstjänsten klarnar under hösten. 
Festtåg från kyrkan till Medborgartorget. 
Kl. 14 Huvudkonserten på Medborgartorget. Ett antal körklassiker, bl.a. Finlandia-hymnen och 
Modersmålets sång.
För mer info om samövningar samt om anmälan för dig / kören / delar av kören, se www.fssmf.fi/
sångfest2021. På FSSMFs hemsida finns även de föregående numren av Resonans med Körbladet. 

Körbladet utkommer med bara fyra nummer per år och Resonans har deadline flera veckor före 
tryckning. I dessa tider kan dock planer ändra nog så plötsligt och ibland är det viktigt att snabbt 
få ut bud till alla sångare och dirigenter inom förbundet. Kom därför ihåg Facebook-sidan i situ-
ationer då Körbladet inte är den smidigaste informationskanalen! Sänd material via Pia Valtanen 
om ni har bilder eller texter som ni vill ha in på Facebook-sidan. Alla körsångare nås inte via sidan 
men nog många, och interna informationskanaler inom kretsarna och i enskilda körer kan sprida 
informationen vidare till dem som inte nås via Facebook. Skriv gärna till pia.valtanen@evl.fi och 
fundera tillsammans med henne, vilken kanal som vore mest effektiv för det slags information det 
gäller.


