
Ålands Sång- och Musikförbund r f 

 

Skolmusik – ”Åland och världen” torsdag 21 april 2016 
 

Hej alla! 
 

Som vi skrev i ett mejl till skolorna den 18.04 2015 ordnar Ålands Sång- och Musikförbund en åländsk 
skolmusikdag, men tidpunkten har tidigarelagts med en dag.     
Hjärtligt välkomna att delta i Skolmusik 2016 torsdagen den 21 april i Baltichallen, Mariehamn! 
Konserten Åland och världen har teman som ett hållbart Åland, vår miljö och integration. Engagerade 
musiklärare har planerat tillsammans med lärare från Ålands musikinstitut och en konsert utan dess like 
utlovas. Ålands sång- och musikförbund står som huvudman och ekonomiskt ansvarig och mycket ordnas 
via frivilliga krafter.  
 

Nu börjar det dra ihop sig på allvar och hoppas vi att ni fyller i en preliminär anmälning. 
Vi behöver veta antalet elever (flickor och pojkar) för åk 3-4, 5-6 och 7-9 skilt för sig samt antalet vuxna 
som deltar (se nedan).  
De slutgiltiga anmälningarna kommer vi att begära in senast den 15 mars.  
 

Under februari skickar vi ut noterna till lågstadiets och högstadiets repertoar. Ni kommer även att få 
tillgång till övningsfiler och noterna kommer även att finnas på ÅSMF:s hemsida för nedladdning. 
(adressen får ni då vi skickar noterna). 
Under vecka 13 och 14 besöker lärarna Patricia Bergroth, Annika Pensar och Stefan Simonsen skolorna 
och hjälper er med övningar samt koreografi.   
 

Konsertdagens program torsdagen den 21 april 2016: 
kl 09.15: Samling i Baltichallen och övning 
kl 11.15 - 12.15:  Lunch 
kl 12.30 – 14.00: Konsert   
 

Varje skola sköter själv sin lunch och transport. Baltichallen kan inte användas som matsal, där pågår 
repetitioner och iordningsställande för konserten under lunchen, men man kan kontakta Ytternäs skola 
(annika.pensar@mariehamn.ax) för att få komma in där och äta sin medhavda lunch (i gymnastiksalen 
eller något klassrum), Övernäsgården ligger på gångavstånd och församlingens Margaretagården kan 
eventuellt användas. 
Ytternäs skola torde också kunna användas för eventuella övernattningar. 
 

Skolmusik 2016 ordnas av frivilliga krafter för att våra barn skall få uppleva glädjen i att sjunga 
tillsammans "i en jättestor köööör". Vi hoppas att ni vill vara med och dela den upplevelsen med musik, 
dans och sång.  
 

Mariehamn i januari 2016 
 

Å arbetsgruppens och ÅSMF:s vägnar. /Sara Kemetter, sekr/ÅSMF och Krister Norrgrann, ordf/ÅSMF 
 

Alla uppgifter skickas till Sara Kemetter sara.kemetter@gmail.com  
Tel: 25 560 (arb), 21 162/050 589 75 69 (hem/mobil) 
 
Preliminär anmälning, senast den 31 januari. (skickas till sara.kemetter@gmail.com) 

Skolans namn: åk 3-4 åk 5-6 Åk 7-9 Elever  Antal 

Kontaktperson: Fl P Fl P Fl P  totalt vuxna  

E-postadress:  
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