Nu är det dags att anmäla sig till sång- och
musikfesten i Helsingfors 2022!
Bästa styrelsemedlem/dirigent!
Detta är ett nyhetsbrev från Finlands svenska sång- och musikförbund. Du får detta
mejl eftersom du enligt medlemsregistret Desky är styrelsemedlem eller dirigent i en
ensemble. Här hittar du viktig information gällande sång- och musikfesten 9-12 juni
2022, och vi ber att du förmedlar infon vidare till din ensemble.
Innehåll:
1. Anmälan till sång- och musikfesten öppen 1-31 oktober
2. Uppträd i en körkarusell under sångfesten
3. Boka inkvartering inför sångfesten inom oktober

1. Anmäl er till sång- och musikfesten i oktober!
Sång- och musikfesten den 9-12 juni 2022 närmar sig med stormsteg och snart samlas vi i
Helsingfors för att sjunga och spela tillsammans! Nu har det blivit dags att anmäla din kör
eller orkester till Festival 22. Anmälan till sångfesten är öppen 1-31 oktober 2021.
Anmälan sker liksom senast i förbundets medlemsregister Desky. Vi har samlat all info kring
anmälan här.
OBS! Fjolårets anmälningar har raderats och gäller inte längre.
Frågor om medlemsregistret kan riktas till ekonomi- och organisationssekreterare Melker
Olenius (melker.olenius@fssmf.fi).

Inte medlem i FSSMF? Det finns skilda anmälningsformulär för körer och orkestrar som inte
hör till förbundet samt personer som deltar som enskilda deltagare.

2. Uppträd i en körkarusell under sångfesten!
Enskilda körer och ensembler har möjligthet att uppträda på körkarusell-konserter
under sång- och musikfesten 2022. Under en karusellkonsert uppträder många körer
intensivt enligt ett roterande system, på scener ute på stan. Det betyder att en
ensemble har 10-12 minuter på sig att uppträda, och kan sedan dröja sig kvar som
publik, söka sig vidare till nästa körkarusell eller massövning, gå på lunch - beroende
på festivaltidtabellen i övrigt.
Publiken kommer att bestå av förbipasserande stadsbor och andra
sångfestdeltagare, och som kör och körsångare får man en chans att dels höra andra
körer sjunga och dels sjunga med den egna kören.
Körerna meddelar inte på förhand sin repertoar, utan presenterar den själva under
uppträdandet. Körkarusellerna ordnas nära de platser där de stora
sångfestövningarna samtidigt pågår, det vill säga nära Medborgartorget och
Senatstorget. Detta för att alla körer ska kunna hinna ta sig av och an till
körkarusellerna från de stora övningarna.
För att delta i körkarusellerna måste ensemblen anmäla sig här.
Läs mer om körkarusellerna på vår festivalsida.

3. Boka inkvartering för sångfesten
FSSMF sköter inte några bokningar utan det är på deltagarnas eget ansvar att se till att man
har tak över huvudet under sångfesten. FSSMF har en överenskommelse med följande
Sokos-hotell som kan bokas till ett förmånligare pris. Observera att man måste boka
hotellrum före den 31 oktober 2021, annars går de återstående rummen till allmän
försäljning.
Det är möjligt att avboka enskilda bokningar avgiftsfritt senast på ankomstdagen klockan
18.00. För gruppbokningar gäller avgiftsfri avbokning för en grupp på 61-120: 42 dygn; grupp
på 41-60: 28 dygn; grupp på 16-40: 14 dygn; grupp på 1-15: 7 dygn.
Enskilda rumsreservationer: Sokos Hotels Kundservice

Telefon: 020–1234 600
E-post: sokos.hotels@sok.fi
Använd koden BFESTIVAL22 när du gör din bokning.
På nätet: www.sokoshotels.fi – Bokningskod online BFESTIVAL22
Gruppbokningar för över 11 personer: Sokos Hotels Kundservice
Telefon: 020–1234 600
E-post: groups.helsinki@sok.fi
Använd koden BFESTIVAL22 när du gör din bokning
Original Sokos Hotel Presidentti
9-10.6.2022: 250 standard rum
10-12.6.2022: 350 standard rum
140EUR / 1hh Standard
140EUR / 2hh Standard
20EUR / extra säng beroende på tillgänglighet
Original Sokos Hotel Tripla
9-12.6.2022: 250 standard rum
140EUR / 1hh Standard
140EUR / 2hh Standard
20EUR / extra säng beroende på tillgänglighet
Original Sokos Hotel Vaakuna
9-12.6.2022: 150 standard rum
160EUR / 1hh Standard
160EUR / 2hh Standard (1 bred säng)
20EUR / extra säng beroende på tillgänglighet
Rumspriset inkluderar frukostbuffé, bastu, wifi och moms. Priserna inkluderar inte
lojalitetskortsförmåner. Rummen är tillgängliga från och med klockan 15 på ankomstdagen.
Utcheckning senast klockan 12 på avresedagen.
Hostel Diana Park
Använd bokningskoden FESTIVAL22 då du bokar ett rum via hostellets egen webbsida
www.dianapark.fi. Med koden får du 10% rabatt på standard-prissatta rum. Man kan använda
rabattkoden ända fram till den 31 oktober 2021. Rabattkoden gäller tidsperioden 9.612.6.2022 och kan användas i samband med alla slags hostelrum.
Skolgolvsövernattning
Ta kontakt med sångfestproducent Johanna Frimodig (johanna.frimodig@fssmf.fi) ifall du och
din ensemble hellre övernattar på skolgolv till ett förmånligare pris.

Sång- och musikfesten:

www.festival22.fi
Facebook: Sång- och musikfesten
Facebook: Sångfestens förfest

Finlands svenska sång- och musikförbund:
www.fssmf.fi
Facebook: Finlands svenska sång- och musikförbund
Instagram: fssmf

Finlands svenska sång- och musikförbund rf
kansli@fssmf.fi
Henrik Lillhannus, verksamhetsledare, 050 0865990
Melker Olenius, ekonomi, 050 3278611
Sofia Strömgård, kommunikation, 050 3288769
Johanna Frimodig, festivalproducent, 045 78 318 183
(förnamn.efternamn@fssmf.fi)
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