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Ålands Sång- och Musikförbund r f 
 

 

Välkommen med i projektkören MANSKÖR ÅLAND (MK ÅLAND)! 
 
 
Uppmuntrad av det lyckade damkörsprojektet KÖR ÅLAND 2013 sätter Ålands Sång- och 
Musikförbund i samarbete med Mariehamns Kvartetten nu upp en projektkör för manskör. 
Vi övar några gånger under början av hösten (se nedan), håller en konsert på hemmaplan den 9.10 
och reser till Borgå och deltar i det finlandssvenska Manssångartinget den 10-12 oktober 2014. 
Mariehamns Kvartettens ca 30 sångare kommer att utgöra körens stomme och vi vill ha en kör med 
minst ca 50 sångare.  
 
Dirigent och repertoar 
Mariehamns Kvartettens hedersdirigent Tom Björkman är dirigent. 
Repertoar: Leelo (M Saar), Morgensang (N W Gade), På Fjället i sol (W Peterson-Berger). 
Noter och stämfiler kommer att finnas på nätet för att man också ska kunna öva på egen hand. 
 
Kostnader 
Om vi lyckas lika bra som med damkörsprojektet blir deltagaravgiften innefattande övningar, resor 
inkl färja, hytter, hotell två nätter och en stor del av matkostnaderna ca 70 euro. 
Ålands Sång- och Musikförbund är körens huvudman och står för all administration och för en stor av 
kostnaderna. 
 
Övningstider (preliminära) 
Sö 31.8 kl 15.00 - 17.30 
Sö 7.9 kl 18.00 - 20.30 
Sö 14.9 kl 18.00 - 20.30 
Sö 28.9  kl 15.00 - 17.30 
Sö 5.10 kl 18.00 - 20.30 
 
Övningsplats: Margaretagården 
 
Torsdag 9.10  a) KONSERT i Jomala kyrka kl 19 

 b) Avfärd med nattfärjan till Helsingfors och vidare till Borgå. Hemfärd via 
  Åbo till Långnäs söndag kväll, 12.10.   

Anmälning 
Välkommen med din anmälning så fort som möjligt till Krister Norrgrann, kn@aland.net (eller tel 
0457 33 12 633, 34495). Uppge: Namn, tel nr, e-postadress, stämma (tenor1, tenor 2, bas 1 eller bas 
2), födelseår och medborgarskap (för färjresan). 
Så fort som möjligt 
 
Frågor: Krister Norrgrann, kontaktuppgifter nedan 
 
Arbetsgruppen för Manskör Åland 
 /Tom Björkman, Kira Gustafsson, Karl-Göran Karlsson och Krister Norrgrann   
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