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Kommande

Juni 2021
Bästa kyrkosångare!

evenemang
9 September 2021
Säsongstart i Pargas
13 november 2021
Årsmöte och
övningsdag
25 - 27 mars 2022
Kyrkomusikfesten

Mer än ett år har gått sedan senaste KretsNytt och ingenting blev som vi trodde.
Övningsdagen i Åbo den 29 februari 2020 hölls som planerat och vi såg förhoppningsfullt
fram mot en stor fest. Men i mars slog coronapandemin till och allt förändrades.
Kyrkomusikfesten måste flyttas fram ännu ett år, alla övningsdagar måste planeras om,
körverksamheten lades på is, gudstjänsterna kunde följas på distans. Så här fortsatte läget
ännu under våren. I juni lättas restriktionerna och kyrkorna öppnas för gudstjänstbesökare.
Kyrkosångsförbundets styrelse har beslutat att festen blir fredag 25.3—söndag 27.3.2022.
Den kyrkliga helgen är då Marie bebådelse, vilket innebär några ändringar i psalmurvalet.
Höjdpunkten blir festmässan i Åbo domkyrka söndagen den 27 mars. Festen inleds på fredag
kväll, på lördagen övar man och festmässan firas på söndagen i samarbete med finska
Domkyrkoförsamlingen i Åbo.
Vi hoppas att det sociala livet öppnas till hösten och körerna igen får samlas och sjunga
tillsammans. Kretsens styrelse har planerat en säsongstart i Pargas 9.9.2021 kl. 18. Det blir
en gemensam övning av Vi famnas av din skapelse med alla våra kyrkokorister i Väståbolands, Åbo Svenska och Kimitoöns församlingar. En samövning av festmässan med Nina
Kronlund och Markus Malmgren är inplanerad i Åbo lördagen den 13.11.2021. I samband
med morgonkaffet hålls då kretsens årsmöte. Styrelsen önskar att koristerna inte förlorat
hoppet och lusten att sjunga tillsammans, utan med glädje vill komma med när vi igen får
samlas.

Styrelsen 2021
Vid årsmötet i Aurelia den 19.11.2020 valdes följande styrelse för
kyrkosångskretsen 2021:
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Ordförande Anne-Marie Taulio
Vice ordförande Peter Södergård
Kretsdirigent Marjo Danielsson
Vice kretsdirigent Robert Helin
Kassör Lars-Runar Knuts
Sekreterare Inger Pietiläinen
Ledamot Mikael Granlund
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Festmässan övades i Åbo
Lördagen den 29 februari 2020 samlades kyrkosångare från Åbo, Kimitoön och Mariehamn i Aurelia för att
sjunga renässansmusik under ledning av förbundsfirigent Nina Kronlund och kantor Markus Malmgren.

Efter två timmars övning, sopplunch och mer övning flyttade vi till Åbo domkyrka för att få uppleva hur
musiken låter i kyrkans akustik. Vi övade i Domkyrkan kl. 15-17.
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Säsongstart i Pargas

Efter en lång coronapaus ska kretsens kyrkosångare
träffas i Pargas kyrka. Vi umgås, övar Vi famnas av din
skapelse och får närmare information om kyrkomusikfesten och övningsdagarna inför den.

Vi hoppas att många vill vara med och sjunga tillsammans när det igen blir möjligt. Om du var förhindrad att
delta 2020, kanske den nya tidpunkten passar bättre.

Samövning och årsmöte i Åbo
Lördag 13 November 2021 kl. 9:30-16:30
En heldagsövning med förbundsdirigent Nina Kronlund
och kantor Markus Malmgren, först i Aurelia och sedan
i Åbo domkyrka. Allra först hålls kretsens årsmöte.
Planerad tidtabell i Aurelia:

i Domkyrkan:

9:30 Drop-in kaffe
10:00 Kretsens årsmöte
10:45 Uppsjungning
11-13 Övning
13-14 Lunch och kaffe

14:15 - 16:30 Övning
Kaffepaus i sakristian

Kyrkomusikfesten i Åbo
25 - 27 mars 2022
Liturgin för festmässan omfattar:

•
•
•

Mässmusik av bl.a. Palestrina, Victoria, Lasso, Gabrieli
Mässa 3, församlingsomkväden på svenska och finska
Psalmer, främst på svenska, men till vissa delar även på finska

Noter till de ändrade musikinslagen i mässan kommer att läggas ut på
hemsidan www.fsksf.fi under sommaren. Kyrkosångskretsen trycker upp
nya mässhäften i augusti.
Detaljerad tidtabell för kyrkomusikfesten på nästa sida
(citerad från Körbladet)

I Guds vind i Tammerfors

Torsdag 9 September 2021 kl. 18
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Kyrkomusikfestens tidtabell
Fredag 25.3
19:30 - 20:15 Samling I Åbo domkyrka. Alla hittar sin plats för de kommande
dagarna. Vi bekantar oss med Domkyrkan 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 m från Domkyrkan)

Söndag 27.3

Festen

9.00 Kör och orkester samlas i Domkyrkan
9:15 - 10:15 Genomgång av behövliga avsnitt, ljudcheck med YLE
OBS: Egen dryck och mellanmål med!
11:00 Festmässan som bandas av YLE
(sänds i förkortad form söndag 15.5 på Radio Vega)
Lunch på egen hand
Söndag eftermiddag och kväll ungefär fr.o.m. kl. 14 eller 15: EFTERFEST.
Mindre konserter runtom i Åbo med enskilda körer eller kyrkosångskretsar.
Det är då vår krets ska framföra Vi famnas av din skapelse.

