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Bästa körsångare i Åboland!
Kyrkomusikfesten i Åbo närmar sig med stormsteg och de sista praktiska detaljerna slås fast
som bäst. Det är en skön känsla när en flerårigt projekt snart kulminerar. Ett stort evenemang
behöver förstås en ledning som håller i trådarna, men det fina slutresultatet når vi genom att
alla jobba tillsammans: varje deltagares engagerade arbete, koncentration, goda vilja och goda
humör är precis lika viktigt.
När Kyrkomusikfesten 2015 i Ekenäs var över och jag omvaldes som förbundsdirigent för
ytterligare en femårsperiod, var frågetecknen många vad gällde följande fest. Efter ett par möten
tog dock Kyrkosångsförbundets nya styrelse snart fram en plan som kunde presenteras år 2016.
Våra 8 kretsar har traditionsenligt arrangerat Kyrkomusikfesten i tur och ordning, varför
förfrågan om att arrangera nästa fest riktades till de kretsar som stod närmast i tur. De två
första på listan avböjde, Sydösterbotten med hänvisning till alltför begränsade hotellresurser
och Helsingforskretsen eftersom Nordiska Kyrkomusiksymposiet skulle äga rum där hösten
2020. Följande i tur var så Åboland, där kantor Marjo Danielsson tackade ja för församlingens
del och dåvarande kretsordförande Erik Andersson för den lokala kyrkosångskretsens del. Då
jag för sista gången talade med den av sjukdom redan ganska nedbrutne Erik i telefon, sade han:
”jag kommer knappast själv att längre vara med när det beger sig, men jag är så glad att ni vill
komma till Åbo domkyrka”.
Åbo domkyrka är ett unikt rum. Efter många år som kantor kan man lätt bli nästan alltför van
vid kyrkor. De blir så småningom arbetsrum där man övar, stämmer instrument, flyttar
körställningar, håller repetitioner o.s.v. Det är lätt hänt att det högtidliga i ett kyrkorum börjar
kännas lite väl vardagligt. När man kommer till Åbo domkyrka slås man emellertid varje gång av
häpnad. Man känner sig samtidigt både liten och stor. När vi beslutat att huvudevenemanget
skulle ske i Åbo domkyrka, var det dags att börja planera repertoaren för Kyrkomusikfesten
2020. Vi ville hitta något som skulle gå hand i hand med det historiskt unika Åbo, men samtidigt
ville vi också tänka i nya tankebanor. Dessa målsättningar ledde fram till idén om att arbeta med
flerkörig renässansmusik; en repertoar nästan lika gammal som själva Åbo domkyrka och
dessutom komponerad av några av musikhistoriens mest kända mästare. Ändå förekommer
denna storslagna renässansmusik mycket sällan på ens de skickligaste körernas repertoar och
har förblivit nästan okänd för de allra flesta, även om alla känner till namn som Palestrina,
Gabrieli och Lasso.
För att passa våra medlemskörers behov och färdigheter, men också med tanke på
nationalhelgedomens krävande omständigheter, är den extremt mångstämmiga musiken
skräddarsydd för Kyrkomusikfesten. Med utgångspunkt i äkta 1500- och 1600-talspraxis har
musiken arrangerats så, att det stora flertalet av de mer komplicerade stämmorna utförs på
tiotals renässansinstrument fördelade på tre olika orkestrar. Istället för att behöva ansvara för
en hel snårskog av sångstämmor får körsångarna koncentrera sig på att sjunga några få utvalda
stämmor, medan en instrumental prakt utan like omsluter körsången. För många blir
Kyrkomusikfesten säkert en allra första upplevelse av äkta renässansmusik, men dessutom får vi
alla upptäcka denna urgamla musik i en klangdräkt som aldrig någonsin hörts förr!
Väl mött på kretsövningen den 29.2! På festen i maj får vi sedan, tillsammans med tillresta från
stiftets alla hörn, uppleva Domkyrkans historiska miljö och den storslagna katedralakustiken,
där festmässans praktfulla, renässanstida gudstjänstmusik verkligen kommer att få den absolut
perfekta inramningen.
Hälsningar från förbundsdirigenten Nina
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Kyrkosångskretsens årsmöte i Nagu
Lördagen den 9 November 2019 besökte förbundsdirigenten Nina Kronlund och kantor Markus Malmgren
vår krets för att öva kyrkomusikfestens festmässa. Vi samlades i församlingshemmet i Nagu och höll kretsens årsmöte strax efter att vi fått kaffe med tilltugg.

Efter inspirerande övning av festmässan och en uppfriskande promenad till lunchen i L’Escale, ytterligare
övning och kaffepaus med tårta avslutades dagen med en andakt i Nagu kyrka, där vi sjöng några avsnitt av
festmässan.

Kretsens styrelse återvaldes

Ordförande Roger Sell, vice ordförande Anne-Marie Taulio, kassör Lars-Runar Knuts, sekreterare
Inger Pietiläinen, kretsdirigent Marjo Danielsson, vice kretsdirigent Robert Helin, ledamot Mikael
Granlund.
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Övningsdagen i Åbo lördag 29 februari
Vi övar festmässans renässansmusik först i Aurelia och sedan i Domkyrkan.

I Guds vind i Tammerfors

Tidtabell i Aurelia
9.30 drop-in kaffe/te
10-12 uppsjungning och övning
12.00 sopplunch
12.45 – 14:15 övning
14:15 kaffe
Promenad till Domkyrkan
Anmäl till Marjo Danielsson antal deltagare
och specialdieter.

15 - 17 Övning i Åbo domkyrka

Övningen i Dragsfjärds församlingshem lördag 4 april
Vi övar Erik Anderssons och Jan Hellbergs verk Vi famnas av din skapelse.
Tidtabell
11.00 ankomst och uppsjungning
11:15 – 12:30 övning
12:30 sopplunch
13:15 – 14:45 övning,
14:45 kaffe,
15:15 – 16 övning
Anmäl till Peter Södergård antal deltagare och
specialdieter.

Konserten i S:t Marie kyrka torsdag 21 maj
Vi uppför Vi famnas av din skapelse
Tidtabell:
13:00 orkestern kommer
13:30 – 14:40 uppsjungning och övning i kyrkan
14:45 paus och mellanmål
14:45 – 15:30 Pedersörekretsens övningstid i kyrkan
16.00 konserten
Klädsel:
Mörk dräkt nedtill, ljusa färger upptill (blus eller sjal,
herrarna med eller utan slips enligt eget val).
Vårligt och färgglatt på Kristi himmelsfärds dag!
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Kyrkomusikfester

I boken Ett sekel av kyrkosång finlandssvensk kyrkosång under
1900-talet av Anna-Maria Böckerman
och Göran Blomqvist kan man läsa
om hur sången i våra kyrkor har utvecklats.
Här invid en lista på när och var alla
finlandssvenska kyrkomusikfester har
hållits.

1. 1931 Helsingfors
2. 1938 Helsingfors
3. 1947 Helsingfors
4. 1950 Vasa
5. 1955 Ekenäs
6. 1959 Karleby
7. 1963 Sibbo
8. 1969 Pedersöre
9. 1975 Helsingfors
10. 1980 Åland, Mariehamn
11. 1985 Vasa - Korsholm
12. 1990 Åbo
13. 1995 Karleby
14. 2000 Borgå
15. 2005 Åland, Mariehamn
16. 2010 Vasa
17. 2015 Raseborg
18. 2020 Åbo

Sammanställd av Marjo Danielsson.

Åbofestens tidtabell
Torsdag kväll 21 maj
21.00 Festinledning i Domkyrkan. Koristernas plats i kyrkan bestäms.
Fredag 22 maj
9.30 Uppsjungning och köruppställning i Domkyrkan
10.00-13.00 Övning i Domkyrkan för kvällens mässa
13.15 Lång lunch och vilopaus
16.00 Genrep i Domkyrkan
18.00 Festmässan i Domkyrkan
19.30 Festmiddag I Logomo
Lördag 23 maj
9.30 Uppsjungning och placering i Martinskyrkan
10.00-ca 15.00 Inspelning av psalm-CD i Martinskyrkan
Festavslutning

