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Välkommen till kyrkomusikdagarna!

Borgå stifts kyrkomusikdagar år 2012 har temat Ta mer ton. Vi inleder den första 
dagen med att lära känna Tammerfors svenska församling, som står värd för dagarna: 
en liten församling i en stor stad mitt i Borgå stift. Efter att ha delat aktuella frågor 
tar vi mer ton inom ortodox kyrkomusik. Den korta presentation som ingick i 
kyrkomusikdagarna 2011 gav mersmak, och följs nu av ett pass till. De sånger vi 
hunnit lära oss får bli en del av vår kvällsmässa. 

Den andra dagen är vikt för arbete med tre teman som är till hjälp i det dagliga 
arbetet. Tonbildning i kör hjälper oss att hjälpa våra körsångare ta bättre ton. 
Alexanderteknik ger oss hjälp till att vara avslappnade och närvarande i vårt 
sjungande, vårt spelande och allt annat som vi gör. Notsökning på nätet och 
Notsökning i notutställningen hjälper oss ta fram mer nya toner, som vi och våra 
musicerande församlingsmedlemmar behöver. Varje tema presenteras i plenum 
under förmiddagen. Under eftermiddagens tre pass får varje deltagare i en timmes 
tid fördjupa sig i vart och ett av dessa tre teman. På kvällen får vi höra kören Näsin 
ääni och fira Kyrkomusikerföreningens 85 år med en festmiddag.

Kyrkomusikdagarna är också möten, i två bemärkelser. Dels innehåller dagarnas 
program årsmöten och andra stadgeenliga möten. Dels – och inte minst viktigt! – är 
dagarna det viktiga årliga tillfälle då alla som arbetar med kyrkomusik i Borgå stift får 
möta varandra, både i stor grupp och i form av små informella pratstunder mellan 
programpunkterna. Den gemenskapen skall vi värna om.

VÄLKOMMEN MED! 
hälsar planeringsgruppen:
Pia Bengts, Maria Ellfolk, Jan Hellberg, Nina Kronlund, Paula Sirén, Reidar Tollander 
och Madeleine Wendelin



Program
Då inget annat nämns äger programmet rum i Näsi-salen i församlingarnas hus, 
Näsilinnankatu 26, 2:a vån.

Måndag  |  9.1.2012

Lunch på egen hand

12.30 Öppning
Kyrkomusikerföreningens ordförande Pia Bengts 
Välkomsthälsning
Kyrkoherde Kim Rantala 
Om Tammerfors och om Tammerfors svenska församling
Marianne Hesthammer

13.30 Stiftsnytt
Stiftssekreterare Jan Hellberg m.fl.

14.00 Kaffe  |  Aulan utanför Näsi-salen

14.45 Gemensam promenad till Finlaysons kyrka

15.00–17.00 Ortodox kyrkosång  |  Finlaysons kyrka (Puuvillatehtaankatu 2)
Kantor Tatjana Wilenius

17.15–18.00 Kyrkosångsförbundets förbundsråds möte

Middag på egen hand

20.00 Kvällsmässa  |  Finlaysons kyrka
Liturg och predikant: Hanne von Weissenberg 
Sångledare: Tatjana Wilenius 
Organist: Paula Sirén



Tisdag  |  10.1.2012

8.45 Morgonandakt  |  Gamla kyrkan (Keskustori)
Kim Rantala och Paula Sirén

9.30–11.00 Temapresentationer:
Tonbildning i körarbetet 
Kari Turunen 
Alexanderteknik
Matti Harilo och Minkki Huldén 
Notsökning på nätet
Örjan Klintberg

Lunch på egen hand

12.30–13.30 Tema-arbete i grupper – pass 1
Tonbildning i körarbetet  |  Emmaus-salen
Kari Turunen 
Alexanderteknik  |  Kapernaum- och Rooma-salarna
Matti Harilo och Minkki Huldén 
Notsökning på notutställningen
Utställarna

Dryck och litet tilltugg till hands  |  Aulan utanför Näsi-salen

13.45–14.45 Tema-arbete i grupper – pass 2
Teman som pass 1  |  Platser som pass 1

15.00–16.00 Tema-arbete i grupper – pass 3
Teman som pass 1  |  Platser som pass 1

16.00 Kaffe  |  Aulan utanför Näsi-salen

16.30–17.45 Kyrkosångsförbundets årsmöte

19.00 Konsert  |  Tammerfors domkyrka (Tuomiokirkonkatu)
Kammarkören Näsin ääni, dir. Kari Turunen

20.30 Festmiddag  |  Olympia-salen, Hotell Cumulus Pinja (Satakunnankatu 10)
Kyrkomusikerföreningen 85 år



Onsdag  |  11.1.2012

9.00 Morgonandakt

9.30 Kyrkomusikerföreningens årsmöte

Anmälan

Anmäl dig till kyrkomusikdagarna senast den 16 december 2011

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

• Elektroniskt via www.larkkulla.net

Kostnader

Deltagaravgift ......................................................................... 90 €
Avgiften faktureras av Lärkkulla. (pensionärer 45 € och studerande 0 €)

Avgift för festmiddagen ......................................................... 35 €
Anmälan till festmiddagen den 10.1.2012 skall göras senast 30.12.2011

Avbokningsvillkor
Avbokning av deltagande
Deltagandet i Kyrkomusikdagarna avbokas till Lärkkulla.  Avbokning sker avgiftsfritt 
tom. 16.12.2011, därefter uppbärs en avbokningsavgift på 90 € (normalavgift), 45 € 
(pensionärer).

Avbokning av middagen
Avbokning av middagen senast 30.12.2011, därefter debiteras fullt pris.



Logi
Logi bokar var och en själv.

Hotell Cumulus Pinja är förhandsbokat för Kyrkomusikdagarna. Sammanlagt har 33 
dubbelrum och 17 enkelrum förhandsbokats. Sista datum för förhandsbokning är 
10.12.2011. Notera att inkvarteringen inte ingår i priset för kyrkomusikdagarna.

Pris för dubbelrum 47,50 € / person / dygn
Pris för enkelrum 95 € / person / dygn

Meddela bokningskoden: Kyrkomusikdagar då du bokar samt kom överens med 
hotellet om du betalar kontant vid incheckningen eller om din övernattning skall 
faktureras. För fakturering krävs faktureringsavtal med hotellet.  Alla bokningar bör 
bekräftas med kreditkort.

Hotell Cumulus Pinja
Satakunnankatu 10, 33100 Tammerfors
Tfn (03) 241 5111, Fax (03) 241 5555
pinja.cumulus@restel.fi, www.cumulus.fi/hotellit/pinja

Billig logi kan också bokas t.ex. via www.omenahotels.com/se
Omena Hotel Tammerfors, Hämeenkatu 28 är i samma kvarter som församlingarnas 
hus. (Ingen förhandsbokning har gjorts.)

Avbokning av logi
Avbokning av logi sköter var och en själv direkt till hotellet.  Kontrollera hotellets 
avbokningsvillkor vid bokningen.

Kost
Kost ingår inte i deltagaravgiften, enbart kaffe på måndag och tisdag eftermiddag.



Frågor om anmälan och det praktiska riktas till 
Stiftsgården Lärkkulla
Madeleine Wendelin

Lärkkullavägen 22
10300 Karis

tfn 044 7200 463
e-post: info@larkkulla.net, madeleine.wendelin@larkkulla.net

www.larkkulla.net 

Frågor om programmet riktas till 
Stiftssekreterare Jan Hellberg

(adress som ovan)
tfn 040 836 2213

e-post: jan.hellberg@evl.fi


