
Verksamhetsledarens brev Vecka 40 

Brev 4-2015 

 

Hej! 

Hoppas du har haft en givande 

start på musiksäsongen. Från 

mitt håll sett är musiklivet i 

Svenskfinland ytterst intensivt! 

FSM  

Förra helgen träffade jag 

manssångarförbundet i Ekenäs. 

Det var givande att ”få 

ansikten” bakom alla mejl och 

telefonsamtal. Fick ta del av 

samtal om nästa års verksamhet 

och sångfesten I Karleby. Följ 

med på FSM:s sida! 

Rytmmusikutskottet 

I tisdags hade jag möte i Vanda 

med rytmmusikutskottet. En 

gemensam repertoar för 

sångfesten är nu nästan klar. 

Grupperna Rytmmusik i kör 

samlas den 11 juni 2016 i 

Karleby.  Om det finns intres-

serade grupper i denna genre 

skall man absolut ta kontakt!                     

Bigband 

Mikael Långbacka, Ralf Nyqvist 

och jag utvärderade i torsdags 

den gångna sommarens 

bigbandläger i Pjukala. 

Deltagarantalet var dryga 30 

och resultatet var mycket 

positivt. Bigbandlägret är ett 

samarbete mellan flera parter 

och vi diskuterade också 

upplägget inför nästa sommar – 

intressant! 

Blåsmusikutskottet 

I går lördag träffades vi i Närpes 

för att planera och diskutera 

blåsarnas insats i sångfesten i 

Karleby. Varje medlemsorkester 

var inbjuden till tillfället. I Karleby 

framför blåsarna ett gemensamt 

stycke som skrivs av Tobias Udd 

och Tobias Tåg. Stycket är klart i 

mitten av januari 2016. Sen 

kommer blåsmusikutskotts-

ordförande Peter Roos att 

regionvis träffa orkestrar för att 

öva stycket.    

Blåsardagen 

Lördagen den 3 oktober 

arrangerades också Blåsar-

dagen i Närpes med åtta blås-

orkestrar på plats. Jag fick äran 

att representera FSSMF under 

festivalen och konstaterade att 

det finns fantastiska ledare på 

hemmaplan. Jag blev djupt 

imponerad.  

Ostrobothnia Brass Band        

Träffade OBB och dirigenten 

Russell Gray i samband med 

Blåsardagen. De imponerade 

stort och konstaterade än en 

gång att det är unikt att FSSMF 

har en projektorkester av denna 

storlek och kaliber. Vi har 

möjlighet att uppleva OBB under 

tre tillfällen under 2016.     

Sångfesten 

Ledningsgruppen träffades i 

Karleby fredagen den 2 oktober 

hemma hos KNsmF:s ordförande 

Anne Björklund.  Vi tog många 

viktiga steg framåt igen! 

Preliminär anmälan är öppen till 

den 9 oktober. Följ med 

eventuella uppdateringar på 

hemsidan!    

Musikforum i Ekenäs 24 - 25.10 

Påminner om anmälan till 

forumet ska göras senast 5.10. Se 

vår hemsida! Projektledare 

Nicke Kavilo är också på plats i 

Ekenäs för presentation av 

Sångfesten 2016.     

Kansliet 

Vi har uppdaterat vårt förlag på 

flera sätt under de senaste 

veckorna. Genom inventering, 

digitalisering och uppdatering 

av ISMN- och ISBN- nummer får 

alla så småningom tillgång till 

vårt arkiv via National-

bibliotekets arkivsida. Det 

underlättar både administration 

och kundkontakt. Dessutom 

kommer vi som kunder att kunna 

söka FSSMF:s material via 

bibliotekens sökmotorer.   

Vi har också arbetat fram, 

uppdaterat och dokumenterat 

faktureringsrutiner tillsammans 

med vårt bokföringsföretag så 

att det än bättre motsvara de 

behov FSSMF har. 

Tveka inte att ta kontakt! Jag är 

tacksam för all kommunikation - 

på det sättet utvecklas 

verksamheten! 

Mikael Fröjdö | www.fssmf.fi 

https://www.youtube.com/watc

h?v=elD673dm-1M      
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