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Bästa medlemmar och samarbetspartners! 

- Skicka meddelandet till alla i ditt 

lokalförbund/specialförbund/utskott 

eller till dina samarbetspartners. 

Gensvaret på förra veckobrevet har varit 

positivt. Det visar på att det finns ett tydligt 

behov av kommunikation - bra så! Breven 

finns nu också på förbundets sida. 

Sångfestanmälan 

Inom ledningen jobbar vi nu med deadlines för 
flera praktiska och logistiska frågor kring 
sångfesten. Ledningsgruppen för sångfesten 
träffas i Karleby den 2 oktober för att slå fast 
flera viktiga ärenden. Sångfesten presenteras 
på FSSMF:s styrelsemöte den 25 oktober i 
Ekenäs. Därför skall alla grupper göra sin 
preliminära anmälan nu, före den 30 
september. Alla priser gällande boende och 
mat sätts upp på anmälningssidan under 
vecka 39. 
 
Sångfestnoter 

Då noterna är tillgängliga på nätet, får vi också 

förhållningsregler för hur vi kan använda och 

kopiera materialet. 

Sångfestmusiken 

Nästa vecka träffar jag John Storgårds och 

Barbro Smeds för genomgång av det 

musikaliska schemat med musiker, övnings- 

och konsertlogistik. Vår konstnärlige ledare 

Storgårds hinner knappast hämta andan så 

mycket under sångfesten, han kommer ge mer 

än 100 %! Programmet spikas nu i 

oktober/november. 

Förtjänstmärken 

Påminner om att anhållan om förtjänsttecken 

inför jubileer och andra festligheter görs via 

vår hemsida under ”Förtjänstmärken” Gör en 

anhållan i mycket god tid inför eventuella 

jubileer. 

 

FSM-forum  

Den 26-27 september träffar jag 

manskörsförbundet i Ekenäs och skall ta del av 

deras planer och tankar inför säsongens 

verksamhet, det ser jag fram emot! 

Blåsmusikmöte 

Den 3 oktober inbjuds alla representanter för 

blåsmusikgrupper till Närpes för möte och 

möjlighet att uppleva två stycken 

blåsmusikkonserter. ”Blåsardagen” kallas 

evenemanget. Gör din anmälan till mig! 

Helsingfors sång-och musikförbund 

Stort tack till HSMF för att jag blev inbjuden till 

både styrelsemöte och medlemsmöte. 

Imponerades av jubileumsplanerna inför 2017. 

HSMF visade på starkt engagemang. Bravo! 

Mera ...  

I oktober utvärderar vi den gångna 

sommarens bigbandläger. Ralf Nyqvist och 

Mikael Långbacka ger sin syn på hur lägret 

fungerade och vilka planer de har för 

framtiden. 

Dirigentutbildningens sista veckoslut är i 

början av november. Jag ska försöka närvara 

för att ta del av feedbacken på utbildningen. 

På förlagshåll är det mest våra teoriläroböcker 

som går åt, men vi har ett stort utbud på 

annat också! Gå gärna in på Notförlag för att 

se vad som erbjuds. Våra publikationer har 

inventerats i höst och vi hoppas på att våra 

lager minskar!  

Mikael Fröjdö 

https://www.youtube.com/watch?v=FOwRW8

ee4S8 

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin974527&SID=23d3ce70-59f1-44b6-a0f8-a79b2b493c0b&dy=1157761411
http://www.johnstorgards.com/
http://www.fssmf.fi/forbundet/fortjanstmarken/
http://www.fssmf.fi/notforlag/
https://www.youtube.com/watch?v=FOwRW8ee4S8
https://www.youtube.com/watch?v=FOwRW8ee4S8

