Verksamhetsledarens brev, 9.10.2016

Brev 9-2016

Hej!
I det här infobrevet berättar jag kort om aktuella saker och vad som är på gång inom vårt förbund.
Epostlistan består av representanter för lokalförbund, specialförbund, utskott, styrelser och
samarbetspartners. Jag önskar att du som representant fortsättningsvis vidarebefordrar brevet till
medlemmar i ditt förbunds styrelser och utskott. Målsättningen är att varje medlem skall kunna ta del
av informationen.

Utvärderingen av Sång- och musikfesten
Sångfestenkätens utvärdering finns nu på www.fssmf.fi. En webbenkät gjordes direkt efter sångfesten i
Karleby. Enkätens frågor och resultat finns till påseende som pdf-bilaga, liksom det ekonomiska resultatet
av sångfesten och ett sammandrag av Musikutskottets utvärdering. Arbetet med att bearbeta
utvärderingens resultat fortsätter med tanke på kommande sångfester, styrelsen behandlar frågan nästa
gång under sin strategidag i februari.

Inför kommunalvalet 2017: Hjälp till att synliggöra
samhällsnyttan av vår hobbymusik!
En arbetsgrupp som leds av SULASOL:s verksamhetledare Virpi Häyrinen har sammanställt en lista med argument att
användas inför kommande riksdagsval i april 2017, och då vi talar med samhällspåverkare av olika slag.
Arbetsgruppen för amatörmusiken i Finland (där vi är med) arbetar inom ramen för Suomen MusiikkineuvostoFinlands musikråd. I korthet handlat det om att lyfta fram alla de goda saker som vi som håller på med amatörmusik
eller har musiken som hobby skapar och tillför i samhället via den tredje sektorn.
Poängerna är följande: (mina översättningar)
Musiikin harrastustoiminta on osallistavaa, kannustavaa ja mukaan ottavaa. Se tuottaa hyvää arkea.
Musik som utövas som hobby är inkluderande, uppmuntrande och medlockande. Den gör vår vardag lite bättre.
Musiikin harrastustoiminta tuottaa tutkitusti hyvinvointia ja terveyttä.
Det är påvisat att hobbymusicerande är bra för vårt välmående och vår hälsa.
Musiikin harrastustoiminta rakentaa hyvää ja turvallista yhteisöllisyyttä.
Hobbymusiken bygger upp goda sociala relationer och skapar trygga sociala tillhörigheter och gemenskaper.
Anna musiikille tilaa! Kunnilla on omistuksessaan paljon tiloja, jotka eivät ole 100%:sti käytössä. Näitä tiloja (esim.
vanhainkodeissa) voisi antaa kuoroille ja orkestereille veloituksetta käyttöön. Tästä olisi iloa ja hyötyä kaikille
osapuolille.
Ge utrymme åt musiken! Kommunerna förfogar över en hel del utrymmen som inte utnyttjas till fullo. Sådana
utrymmen (t.ex. i anslutning till äldreboenden) kunde ställas till körers och orkestrars förfogande avgiftsfritt. Det
skulle vara till glädje för alla parter.
Tue vähän – saat paljon! Kolmannen sektorin merkitys niin kulttuuritoiminnassa kuin hyvinvoinnin tuottamisessa on
huomattava. Tämän sektorin tukemisen kautta kanavoituu ympäristöön paljon hyötyjä: iloa, terveyttä, kotoutumista,

elinikäistä oppimista ja elämänlaadun paranemista.
Stöd lite, du får mycket! Den tredje sektorns betydelse är beaktansvärd, både inom kulturverksamhet och inom
produktionen av välfärdstjänster. Genom att stöda den tredje sektorn kanaliserar man många bra saker i
närmiljön: Glädje, hälsa, integration, livslångt lärande och förbättrad livskvalitet.

Finland 100 – Finland sjunger
Finlands svenska sång- och musikförbund ordnar i samarbete med de lokala sång- och musikförbunden ett
evenemang den 6.12.2017 på olika orter runt om i Svenskfinland vid samma klockslag. Evenemanget är
körsångarnas hyllning till Finland 100 år. Ortens svenskspråkiga och finskspråkiga körsångare bjuds in till
evenemanget. En gemensam repertoar sjungs på alla ställen, ca 3 -4 sånger och ett kort anförande
framförs. Evenemanget ordnas utomhus.
Planerade orter är: Karleby, Jakobstad, Vasa, Kristinestad/Närpes, Mariehamn, Åbo, Raseborg/Hangö,
Helsingfors, Vanda, Borgå och Lovisa.
Dagen kommer att vara späckad med all världens program, så det blir en utmaning att lyckas hitta tid en
stund på eftermiddagen då vi samlas runt om i Svenskfinland och sjunger för vårt dyra fosterland.

Finland 100 – Den Stora Finlandssvenska Kryssningen
Redan den 3-4 februari ordnar Bildningsförbundet en stor finlanssvensk kryssning, med anledning av Finland 100 år.
Många finlandssvenska organisationer är medarrangörer, bland dem vår egen. Ombord ordnas följaktligen rikligt
med varierande program, även för de minsta.
Anmälningen startar torsdagen den 13.10 kl 10. Man bokar själv hyttplats, mat och busstransporter via följande
sida: www.kryssningen.fi. Det lönar sig att sköta sin bokning tidigt. Better safe than sorry.
Programmet inleds på fredagen redan kl 14 i Vikingterminalen på Skatudden i Helsingfors. Några FSSMF-ensembler
är direkt i hetluften och uppträder i promenadtuben till MS Gabriella.
Sammanlagt sju grupper har av styrelsen utsetts till utvalda ensembler som får understöd av förbundet för att
representera FSSMF på kryssningen. De är Nonen Vocals, JAMM, Modus, RacklerZ, Korsholmsgillet, BMU & Friends
samt Sångens Vänner i Jakobstad. Utöver detta uppträder Cawiar med två shower.
Båten kommer att vara packad med vänligt sinnad publik. Spontana uppträdanden kommer därför säkert att ske
även utanför det officiella programmet, som är mycket tajt, beroende på att utrymmena är så begränsade.
I konferensutrymmena ordnas dessutom mängder med spännande program. Från vårt förbunds sida berättar Hanna
Kronqvist de senaste rönen om körsång och välmående, och Sören Lillkung drar workshoppar med temat
röstanvändning. På lördagen drar Sören en Pop-up-kör, där det är meningen att vanliga intet ont anande
kryssningsresenärer ska få möjlighet att pröva på att sjunga med och mitt i en finlandssvensk blandad kör.
Kryssningen avslutas då fartyget på lördagen kl 13 återkommer till hamnen i Helsingfors, och bussarna väntar för
dem som bokat in sig på dem.

Dirigentutbildningen i november inställd.
Den utannonserade dirigentutbildningen i Vasa i november 2016 inte blir av. Orsaken är att dragaren
Kerstin Börjeson oväntat fått förhinder. Alla som anmält sig kommer att underrättas personligen.
En arbetsgrupp inom Musikutskottet har glädjande nog inlett förberedelserna av en bredare kör- och
orkesterledarutbildning som inleds under 2017.

Resonans
Förbundsstyrelsen beslöt på sitt möte den 1.10 att det anställs en redaktör/kommunikatör till förbundet.
Tjänsten görs tidsbestämd fram till den 31.12.2021. Köpavtalet med firma HåWart förnyas därmed inte
efter 31.12.2016 då det löper ut. Den nya tjänsten kommer att utannonseras den 16.10.
Följande Resonans utkommer den 7 december.
Deadline för material är den 16 november.

Öva, sjung och spela!
Lycka till med alla era kör- och orkesterövningar inför säsongens kommande konserter och andra
uppträdanden. Speciellt för FSK (25 år) och Ålands Sång- och Musikförbund (90 år) håller vi tummarna den
5 november, då de firar sina respektive jubileer.
Alla medlemmar önskas en bra fortsättning på hösten.
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