Justeringar i sångfestanmälan ska göras senast
den 7 mars!
Bästa mottagare!
Detta är ett nyhetsbrev från Finlands svenska sång- och musikförbund. Du får detta
mejl eftersom du är dirigent, ordförande, sekreterare, sångfestreseledare eller
kontaktperson i en ensemble. Nyhetsbrevet innehåller viktig information om sångoch musikfesten 2022, och vi uppmanar alla mottagare att skicka informationen
vidare till resten av administrationen.
Innehåll:
1. Justeringar i sångfestanmälan ska göras senast den 7 mars!
2. Sångfestavgifterna faktureras i mars
3. Lokala sångfestövningar under våren

Justeringar i sångfestanmälan - deadline 7
mars
I oktober pågick den egentliga anmälan till sång- och musikfesten - men fram till
den 7 mars 2022 är det fortfarande möjligt att göra justeringar i den egna körens eller
orkesterns anmälan. Du kan alltså lägga till/ta bort personer samt justera
anmälningsinfon ända fram tills dess.
Justeringarna görs liksom själva anmälan i medlemsregistret Desky. Här hittar du
mer information om alla uppgifter som behövs inför sångfestanmälan.

Har du frågor kring anmälan eller medlemsregistret? Frågor kan riktas till ekonomioch organisationssekreterare Melker Olenius (melker.olenius@fssmf.fi).
Är din kör eller orkester inte alls anmäld till sång- och musikfesten? Det är fortfarande
möjligt att anmäla sig, deadline 7 mars!

Sångfestavgifterna faktureras i mars
Sångfesten kostar 140 euro för förbundets medlemmar och 160 euro för ickemedlemmar. I priset ingår kvällsfesten på lördagen. Det går att välja bort kvällsfesten
i anmälan och då kostar sångfesten 40 euro mindre.
För studerande är priset -50%, det vill säga 70 med kvällsfest och 50 euro utan
kvällsfest.
Kostnad för avecer: 55 euro för kvällsfesten.
FSSMF skickar ut fakturorna för sångfestavgifterna från och med 14 mars. Deadine
för betalningar är 31 mars.

Lokala sångfestövningar under våren
Nu om någonsin gäller det att sätta i en högre växel i övandet av
sångfestrepertoaren! Du har väl koll på att det ordnas många lokala
sångfestövningar i hela Svenskfinland? Ta en titt på denna sida där vi uppdaterar
informationen kontinuerligt.
Vi påminner också om denna övningssida där vi samlat övningsmaterial. Kom ihåg att
We Are Voice-appen är din bästa vän när det kommer till stämövning! Där hittar
du insjungna stämfiler till varenda låt som sjungs under sång- och musikfesten.
Appen är gratis att använda för alla sångfestdeltagare. Ladda ner appen We Are
Voice på din smarttelefon och skapa ett konto. Välj ”inbjudan med kod” och knappa
in koden 74CP så hittar du till vår grupp "Festival 22". Du kan också använda We Are
Voice i din webbläsare https://www.wearevoice.se/sv.
Vi önskar er trevliga övningsstunder!

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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