
/Till kännedom 
 
Hej, 
 
Du som läser detta nyhetsbrev är antingen ordförande, sekreterare, dirigent eller annan kontaktperson i din kör, 
orkester eller förbund.  
 
Meddela vidare till medlemmarna i din kör/orkester/styrelse all info som berör er. Jag som skriver heter Henrik 
Lillhannus och är verksamhetsledare i FSSMF. Din epostadress har jag hämtat ur det nya medlemsregistret, vars 
nyaste version snart är klar för testning på ensemblenivå.  
 
1. På Musikgalan 7 april utses Årets körsångare, instrumentalist och funktionär 2018! Nu vill vi ha körernas och 
orkestrarnas förslag på kandidater till pristagare. Obs, nomineringstiden förlängd till 19.2! 
Läs mer och nominera kandidat här 
 
2. Till Musikgalamiddagen kan i princip alla anmäla medlemsensemblers medlemmar anmäla sig, även om antalet 
platser är begränsat. För underhållningen svarar mindre vokalensembler som deltagit i workshoppar tidigare samma 
dag. Middagen går av stapeln på Arbetets Vänner i Helsingfors. Obs, sista anmälningsdag är söndag 18 mars. 
Läs mer och anmäl dig här 
 
3. Workshop för småensembler 7 april, samma dag som Musikgalan: Feel The Rythm 3.  
Coaching med Mia Makaroff. Hela vokalensembler (blandade, herr, dam, även med instrument) deltar i en 
gemensam del, samt i enskilda gruppsessioner på för- och eftermiddagen. Under kvällens 
musikgalamiddag uppträder ensemblerna.  
Läs mer och anmäl er här 
 
4. Förbundsdagen äger rum likaså den 7 april kl 14.30 på AV, femte våningen, Annegatan 26, Helsingfors. 
Förbundsdagen är medlemsförbundens i FSSMF årsmöte.  Kallelse publiceras i Resonans 1-2018.  
Läs mer om förbundsdagen här. 
 
5. Föreningskick - ge din styrelse en kick framåt! Workshop som hjälper körens/orkesterns styrelse att ta fram en 
tydlig vision, en klar strategi och en bra verksamhetsplan. Tre tillfällen ordnas våren 2018. Lördag 14.4 i Jakobstad, 
Musikhuset, lördag 28.4 i Vasa, och lördag 12.5 i Närpes (Platserna meddelas senare, beroende på hur många 
styrelser som anmäler sig). 
Läs mer och anmäl din styrelse här 
 
6. Ny dirigentkurs på kommande! Dirigenter, vicedirigenter och intresserade se hit! De fina erfarenheterna från 
dirigentkursen i november 2017 gör att förbundets Musikutskott nu planerar en fortsättning. Mer info kommer då 
planerna har slagits fast slutgiltigt. Du kan redan anmäla ditt intresse. Passa på att anmäla era dirigenter och 
dirigentbegåvningar hit.  
Läs mer och fyll i intresseblanketten här  
 
7. Ny sång- och musikfest på kommande! Ja, 2021 kommer snart, det går med vindens fart.  
Så här säger Kari Turunen, konstnärlig ledare: ”Jag är inriktad på klassiskt koncept, jag är inte radikal. I stället ska vi 
försöka göra de olika bitarna så bra som möjligt. Vi ska försöka ta hänsyn till de bitar vi har, och försöka balansera 
med dem. En annan stor sak: Vi försöker få 20 dirigenter till huvudfesten (i st.f. 4-5). Tanken är att inspirera fler 
dirigenter som kan inspirera fler körer att delta i sångfesten och förberedelserna.” 
Läs mer om planeringen av sångfesten här 
 
8. Gilla www.facebook.com/sangochmusik  
Varje vecka nya inlägg och infall av vår redaktör Robin Sjöstrand. Genom att gilla oss på Facebook ser du den senaste 
informationen från FSSMF. Just nu är vi lite drygt 400, men vi kan bli fler. Många fler. 
 
9. Spännande nya webbsidor, och en ekonomihantering som tar kvanthopp. Redaktör Robin kommer att sjösätta 
förbundets nya webblook så fort han hämtat sig från slutspurten med färdigställandet av Resonans 1-2018. Redan nu 
finns där ny info! Och på ekonomisidan har Melker redan sjösatt Procountor, ett nytt ekonomisystem som kommer 
att underlätta administrationen.    
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10. Medlemsavgifterna samlas fortfarande in enligt tidigare modell nu under början av året. Samtidigt funderar vi 
tillsammans på en förenkling för körerna och orkestrarna, så att ni skulle kunna få allt på en och samma räkning. Vi 
kommer också att fundera på ett möjligt gemensamt avläsningsdatum av medlemsantalet. Mycket hänger sist och 
slutligen på smidiga medlemsregister och ekonomisystem, vilka bägge börjar vara på god väg. To be continued. Bear 
with us. 
 
Sådär, tio punkter kanske är max vad man kan tynga in i ett mail. En elfte punkt vore vårt kommande nya 
nyhetsbrev, som man kan prenumerera på och som även har unsubscribe-funktionen. Mer om det och annat senare. 
 
Ta gärna kontakt med oss på kansliet. Så här ser vi ut då vi är riktigt glada: www.fssmf.fi/kontakt 
 
 
Med vänlig hälsning, 

 

Henrik Lillhannus 
Verksamhetsledare 
 

Finlands Svenska Sång- och Musikförbund 

Hovrättsesplanaden 16 vån. 6, 65100 Vasa 

Telefon: 0500 865990 

E-post: henrik.lillhannus@fssmf.fi 

Skype: henriklillhannus 

www.fssmf.fi 

www.facebook.com/sangochmusik/ 
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