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Program

Då inte annat nämns, äger programmet rum i Esbo domkyrkas församlingsgård,  
Kyrkstranden 2.

Tisdag 7.1
 Lunch på egen hand
12.00 Notutställningen öppnar
13.00 Inledning     Esbo domkyrka
  Välkomsthälsning 
  Kyrkomusikerföreningens ordförande Reidar Tollander 
  musik
  Värdförsamlingens hälsning 
  Kyrkoherde Roger Rönnberg
  Psalm
 Presentation av den nya orgeln  Esbo domkyrka
 Kaffe
14.45 repertoarpresentation 1
 Notförlagen
15.00-15.45 Barnkörsstämmans repertoar presenteras
 Birgitta Forsman, Martina Hägg, Peter Södergård, 
 Vera Tollander och Jan Hellberg
16.00 Kyrkosångsförbundets årsmöte
17.30 Middag
19.00 Konsert     Esbo domkyrka
 G.F. Händel: Messias
 Esbo kantorskör med egna solister
 Helsingfors barockorkester
 dir. Eric-Olof Söderström

Sing along i satserna And the glory, the glory of the Lord (nr 4 I   
Bärenreiters utgåva), O thou that tellest good tidings to Zion (nr 8, 
kördelen), Behold the Lamb of God (nr 19), Hallelujah (nr 39) och de 
två avslutande Amen. En notbilaga kopieras för publiken. 

Välkommen till kyrkomusikdagarna!
Borgå stifts kyrkomusikdagar 2014 äger rum dagarna 
närmast efter trettondagen med Esbo svenska församling 
som värdförsamling. Det är igen dags att sammanstråla med 
kolleger i stiftets musikverksamhet och ta del av ett inne-
hållsrikt och informativt program, som denna gång – med 
undantag av de svenska förlag som ställer ut noter – ge-
nomförs helt med våra egna inhemska krafter.

Vi får inleda dagarna i Esbo domkyrka med att höra och se 
kyrkans nya orgel. Där blir det också konsert med publik-
medverkan och en mässa med premiäranvändning av musik 
som beställts till kyrkomusikfesten år 2015. I kyrkomusik-
dagarnas huvudplats, Esbo församlingsgård invid domkyr-
kan, presenteras kyrkomusikfestens repertoar, repertoaren 
för barnkörsstämman som äger rum redan i maj 2014 och 
en hel del därtill. Under en utflykt till det rätt närbelägna 
Köklax kapell bjuds det på såväl musik med stiftets kantors-
manskör som nyttiga infallsvinklar på orgelmusicerande 
med yngre elever. 

Den sista dagens program, som traditionellt innehåller en-
bart Kyrkomusikerföreningens årsmöte, har den här gången 
fått en programpunkt till, nämligen ett informations- och di-
skussionstillfälle om den nya tjänstemannalagens inverkan 
på kantorstjänsterna med medverkan av juridisk expertis 
från Kyrkostyrelsen.

Välkommen!

hälsar planeringsgruppen:

Pia Bengts, Niels Burgmann, Jan Hellberg, Nina Kronlund och  
Reidar Tollander



onsdag 8.1
9.15 andakt i sångform
 Livsglädje: musik i äldrevården
 Marianne Sundroos 
 Projektet Urku Auki
 Kati Pirttimaa
 repertoarpresentation 2
 Notförlagen
10.00 möt kyrkomusikfestkompositörerna
 Nina Kronlund, Timo Kiiskinen och Ulf Långbacka
11.00 Kaffe
11.30 mässa      Esbo domkyrka
 med kyrkomusikfestens beställningsverk 
 Instrumentalensemble, dir. Nina Kronlund
13.00 Lunch
13.45 Avfärd med buss (Kantorsmanskören)  Domkyrkans   
       parkeringsplats
14.15 Avfärd med buss (övriga)   Domkyrkans   
       parkeringsplats
14.30 Psalmsång och stiftets Kantorsmanskör Köklax kapell,   
       Handelsbacken 1
15.00 orgel med barn och unga 1  Köklax kapell
 Karolin Wargh
15.30 Kaffe     Köklax kapell
16.00 orgel med barn och unga 2  Köklax kapell
 Markus Malmgren och elevgrupp
 Diskussion   
18.10 Avfärd med buss    Köklax kapells   
       parkeringsplats
20.30 middag (separat anmälan)   Restaurang Henricus,  
       Kyrkogatan 16 A

Torsdag 9.1
9.15 andakt i sångform
 Den nya tjänstemannalagen och kantorerna
 Timo von Boehm inleder
 Diskussion
11.00  Kyrkomusikerföreningens årsmöte (till ca 12.30)
13.00 Notutställningen stänger 

Notutställning
Gehrmans Musikförlag  
Wessmans Musikförlag

Tisdag 7.1  kl. 12-13, 14-19

Onsdag 8.1  kl. 9-11.30, 12.30-14.15, 18.30-20

Torsdag 9.1  kl. 9-13



arrangörer
Domkapitlet i Borgå stift
Esbo svenska församling
Finlands svenska kyrkosångsförbund rf
Kyrkomusikerföreningen rf
Stiftsgården Lärkkulla

anmälan
Anmäl dig till kyrkomusikdagarna senast den 13 december 2013 

•	 med anmälningsblanketten per post eller per e-post till info@larkkulla.net 
(inskannad blankett)

•	 elektroniskt via www.larkkulla.net

Kostnader
Deltagaravgift    90 €
Pensionärer     25 € (endast matkostnader)
Studerande      0 €
I deltagaravgiften ingår kaffemåltider samt middag tisdag 7.1 och lunch 
onsdag 8.1.

avgift för middag onsdag 8.1   30 €

Avgifter för deltagande och onsdagens middag faktureras av Stiftsgården 
Lärkkulla.

Pensionärer och studerande ombeds anmäla sig för att möjliggöra fakturering 
av middagen (i pensionärernas fall även av övriga matkostnader).

avbokningsvillkor
Avbokning av deltagande i kyrkomusikdagarna eller av deltagande i onsda-
gens middag görs till Stiftsgården Lärkkulla. Avbokning sker avgiftsfritt t.o.m. 
31.12.2013. Därefter debiteras fullt pris för deltagande och för middag.

Logi
Varje deltagare bokar sitt logi själv. Inkvarteringen ingår inte i priset för 
kyrkomusikdagarna.

Logi har förhandsbokats i Hotell Kungsvägen. Sista datum för   
förhandsbokningen är 13.12.2013. 

Enkelrum 106 €/natt
Dubbelrum 125 €/natt
I priset ingår frukost, parkering (också inomhus), internetanslutning och an-
vändning av bastu och simbassäng på morgonen och/eller på kvällen (beroen-
de på ev. bokningar av bastuavdelningen).

Frågor om programmet riktas till
Stiftssekreterare Jan Hellberg
Stiftsgården Lärkkulla
Lärkkullavägen 22
10300 Karis
tfn 040 1425219
e-post: jan.hellberg@evl.fi

anmälan sänds till, 
och frågor om anmälan riktas till
Stiftsgården Lärkkulla
Lärkkullavägen 22
10300 Karis
tfn 019 2757200  fax 019 2757251
e-post: info@larkkulla.net 

Meddela bokningskoden Kyrkomusikdagar vid bokning, samt kom överens 
med hotellet om du betalar kontant vid incheckningen eller om din övernatt-
ning skall faktureras (för fakturering krävs faktureringsavtal med hotellet). Alla 
bokningar bör bekräftas med kreditkort.

Hotell Kungsvägen 
Lagstadsgatan 1
02770 Esbo
Tel 010 540 8340

hotelkuninkaantie@sodexo.fi 
www.visitespoo.fi/besoksguide/bo/hotell 
www.privatehotels.fi -> Hotelli Kuninkaantie


