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Festmusiken
Ända tills rätt nyligen har man allmänt ansett, att renässans- 
kyrkomusik bör sjungas helt utan ackompanjemang. Redan 
för hundra år sedan ifrågasattes visserligen det här idea-
let av i stort sett den samlade renässansexpertisen, men a  
cappella-estetiken visade sig seglivad. Därför framförs en 
mycket stor del av den mest magnifika renässansrepertoa-
ren fortfarande nästan aldrig. Om man inte stöder körsång-
en med instrumentalt ackompanjemang, ställer nämligen 
denna musik ofta till och med professionella ensembler in-
för nästan oöverkomliga tekniska krav. Idag står det dock 
helt klart, att man under renässansen flitigt utnyttjade både 
orgeln och andra instrument för att stöda den flerstämmiga 
kyrkosången.

På Kyrkomusikfesten i Åbo vill vi återuppliva denna stor-
slagna, färgsprakande, rytmiskt fascinerande, mångstämmi-
ga och allt inkluderande renässanspraxis. Det är dessutom 
närmast historiskt, att amatörsångare i stora skaror deltar 
i denna musik, som länge ansetts nästan uteslutande för-
behållen professionella krafter. Vi hoppas att arbetet med 
Kyrkomusikfestens mässmusik även ska väcka nytt intresse 
för den mycket mer småskaliga, men lika tidlösa och inspi-
rerande renässansmusiken. Genom att frimodigt backa upp 
körsången med tillbudsstående instrumentala resurser kan 
denna fascinerande repertoar göras tillgänglig för alla slags 
församlingskörer i såväl större som mindre lokala samman-
hang. 

Liturgin för festmässan 27.3.2022 i Åbo domkyrka omfattar:
- Mässmusik av bl.a. Palestrina, Victoria, Lasso och Gabrieli
- Mässa 3, församlingsomkväden på svenska och finska.
- Psalmer, främst på svenska, men till vissa delar även på 
finska.
OBS! Genom att den kyrkliga helgen för Kyrkomusikfes-
ten nu är en annan än den ursprungligen skulle ha varit, 
behöver någon enstaka psalm bytas ut. Några psalmver-
ser sjungs dessutom på finska, eftersom mässan (återi-
gen p.g.a. den ändrade tiden för kyrkoåret) firas tillsam-
mans med Turun tuomiokirkkoseurakunta. Noter till de 
ändrade musikinslagen i mässan läggs under sommaren 
ut på hemsidan fsksf.fi.

De slutliga deltagarlistorna kommer att bekräftas i slutet av 
augusti.

Logi
Vi väntar på nya offerter från hotellen. Info om priser pub- 
liceras på hemsidan fsksf.fi under sommaren.

Tidtabell

Fredag 25.3 
c. 19.30–c. 20.15 Samling i Åbo domkyrka, alla hittar sin 
plats för de kommande dagarna. Vi bekantar oss med Dom-
kyrkan och sjunger in rummet. 

Lördag 26.3 
9.00–9.30 Samling i Domkyrkan
9.30–13.30 Övning i Domkyrkan 
13.30–16 Lunch - och vilopaus 
16–18 Generalrepetition i Domkyrkan 
Middag på Restaurang Kåren, 400 meter från Domkyrkan

Kyrkomusikfesten i Åbo 25-27.3.2022

Var du förhindrad från att delta i Kyrkomusikfesten 
2020? Kom med nu, om den nya tidpunkten passar dig 
bättre! För anvisningar om anmälan till Kyrkomusikfes-
ten, skriv till pia.valtanen@evl.fi
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Saknar du en presentidé till en god 
vän? Eller saknar du själv skivan 
SOMMARLOV? CD:n är inspelad i 
Berghälls kyrka med sångare från 
olika landsändor och med Dag-Ulrik 
Almqvist och Markus Malmgren vid 
kyrkans fina orglar. Som gjord att 
även sjunga med till; ett gott alterna-
tiv i dessa tider, då vi inte ännu kan 
samlas i stora skaror för att sjunga de 
finaste sommarpsalmerna! Vi har alla 
orsak till Sommarlov.

Sommarlov kostar 15 €. Intäkterna 
går oavkortade till Kyrkans utlands-
hjälp. Portokostnader tillkommer ifall 
av postfrakt.

Ta kontakt med nina.kronlund@evl.fi 
eller bomagnus.salenius@gmail.com

Söndag 27.3 
9.00 Kör och orkester samlas i Domkyr-
kan 
9.15–10.15 Genomgång av behövliga 
avsnitt, ljudcheck med YLE. OBS! Egen 
dricka och eget mellanmål med!
Kl. 11 Mässa som bandas av YLE (sänds 
i förkortad form sö 15.5 på Radio Vega)
Lunch på egen hand.

OBS! Söndag eftermiddag och kväll un-
gefär fr.o.m. kl. 14 (eller 15): EFTERFEST. 
Mindre konserter runtom i Åbo med en-
skilda körer och/eller kyrkosångskretsar. 
Om det inte blir väldigt många önskemål 
om att få uppträda med egna evenemang 
så arrangerar vi endast en större gemen-
sam konsert, troligen då i Mikaelskyr-
kan. Anmälningar om önskemål gällande 
egna programinslag ska körer och kretsar 
meddela till nina.kronlund@evl.fi under 
hösten.

Vi önskar att ni både inom era kretsar 
och i enskilda körer diskuterar, om ni vill 
delta i någon av Efterfestens konserter 
med en eller flera körsånger (en helhet 
på max c. 20 minuter per kör/krets).

Övningar i kretsarna inför Kyrkomusikfesten 25-27.3.2022

I skrivandets stund är dessa datum (preliminärt) fastslagna. Vissa 
klockslag och platser bör ni kolla med er dirigent / kantor. Kyrko-
sångsförbundet uppdaterar infon på hemsidan genast då detaljer-
na är bestämda.

Åbolands svenska kyrkosångskrets
Lördag 13.11.2021.

Östra Nylands kyrkosångskrets
Tisdag 25.1.2022 i Lilla kyrkan kl. 18-21.

Pedersöre prosteris kyrkosångskrets
Lördag 5.2.2022.

Korsholms prosteris kyrkosångskrets
Söndag 6.2.2022 i Kvevlax kyrka.

Helsingfors svenska kyrkosångsförbund
Lördag 20.11.2021 kl. 15-19.30 i Nordsjö kyrka, troligen med årsmö-
te före.
Söndag 13.2.2022 kl. 15-19.30 i Esbo domkyrka. Körsångare från 
hela Nyland är välkomna med.

Övriga kretsövningar meddelas så fort datumen är fastslagna.


