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sångfestens tidtabell, biljettförsäljning och
Visfolkets medverkan
 

 
Bästa mottagare! 

Detta är ett nyhetsbrev från Finlands svenska sång- och musikförbund. Det här
brevet har skickats ut till alla deltagande ensemblers ordförande, kontaktpersoner,
sekreterare, dirigenter, sångfestdirigenter och reseledare. Du som läser detta,
vidarebefordra infon till resten av din ensemble. Det är viktigt att alla
sångfestdeltagare läser och förstår informationen.

Innehåll: 

1. Sångfestens tidtabell 
2. Biljettförsäljning till profilkonserterna har inletts
3. Hjälp till att marknadsföra sång- och musikfesten!
4. Visfolkets program under sångfesten

 

Sångfestens tidtabell 
 

Hur ser tidtabellen ut för alla sångfestdeltagare under själva sångfesten? Beroende
på om du är damkörssångare, manskörssångare, blandkörssångare,
barnkörssångare, blåsare eller stråkmusiker ser ditt sångfestschema annorlunda ut. 

Vi har sammanställt tidtabeller för alla sångfestdeltagare. Observera att
profilkonserterna inte är insatta i schemat! 



Damkorist, ladda ner ditt schema här. 
Manskorist, ladda ner ditt schema här. 
Blandkörskorist, ladda ner ditt schema här. 
Barnkörsansvarig, ladda ner ditt schema här. 
Stråkmusiker, ladda ner ditt schema här.
Blåsmusiker, ladda ner ditt schema här.

Biljettförsäljningen till profilkonserterna har
inletts!
 

Biljettförsäljningen till sångfestens profilkonserter har nu inletts! 

Till följande konserter säljs biljetter:
 

Torsdag kl 21.00 Studentkörskonsert, Johanneskyrkan (Högbergsgatan 12)
Fredag kl 20.30 Finlands Ungdomskör, Riddarhuset (Riddaregatan 1)
Fredag kl 20.30 ÅK Ensemble, Bio Rex (Mannerheimvägen 22-24)
Fredag kl 22.00 Spira Ensemble, Uspenskijkatedralen (Borgmästarebrinken 1)

Köp biljett på förhand för att försäkra dig om en plats på konserten! 
 
Läs mer om de olika profilkonserterna och köp biljetter HÄR. 

 För festivaldeltagare kostar biljetterna 5 euro, och biljetterna är då giltiga endast
tillsammans med uppvisande av festivalpass i dörren. För allmänheten kostar
biljetterna 20 euro. Ifall biljetter finns kvar säljs de vid dörren. Vid kontant betalning
enbart jämna pengar. 

Konserter med fritt inträde:
 

Fredag kl 20 Promenadkonsert med Exaudio, Muntra Musikanter,
Evivakören,Ensemble Vida och NOX, Domkyrkan (Unionsgatan 29)
Fredag kl 20 Vispub på Bryggeri Festival Stage, Sofiegatan 2
Lördag kl 13 Florakören och Brahe Djäknar, Lilla Finlandia, Karamzins strand 4
Lördag kl 13.30 Stråkarnas konsert, Paavo-salen, Musikhuset, Mannerheimvägen
13 A
Lördag kl 14.30 Blåsarnas konsert, Musikhusets nedre foajé, Mannerheimvägen
13 A
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Det är även fritt inträde till alla kör- och orkesterkaruseller! 

Hjälp till att marknadsföra sångfesten och
bjud in dina nära och kära till konserterna!
 

Sång- och musikfestens konserter marknadsförs nu i både traditionell media samt på
sociala medier. Hjälp till att marknadsföra sångfesten och bjud in dina nära och kära
till evenemanget! Via FSSMF:s Facebooksida Finlands svenska sång- och
musikförbund hittar du Facebook-evenemang till sångfestens konserter. Vi
uppmuntrar alla deltagare att dela evenemangen på sin egen Facebook-vägg och
friskt bjuda in folk! 

Ifall man hellre bjuder in vänner och bekanta över ett telefonsamtal har vi här
sammanställt en lista på sångfestens största gratisevenemang: 

Fredag 10 juni kl. 18-19.30: Öppningskonsert på Domkyrkans trappa,
Senatstorget. 
 
Lördag 11 juni kl. 17.30-19: We Are Voice-konserten framför Ode. Under We Are
Voice-konserten får man njuta av svängig körmusik, häftiga solister och ett
proffsigt liveband.
 
Söndag 12 juni kl. 11-12: Sångfestparaden från Gamla kyrkoparken längs med
Mannerheimvägen till Medborgartorget. Publiken välkomnas att ta del av
paraden vid Svenska Teatern. 
 
Söndag kl. 12-12.45: Barnkörskonsert med Arne Alligator. En gratis barnkonsert
för hela familjen ordnas framför Ode. En stor barnkör samt Arne Alligator
uppträder.

Söndag kl. 14-16: Huvudfestkonserten framför Ode. Sång- och musikfesten
kulminerar i hela festivalens höjdpunkt, huvudkonserten! Repertoaren består av
en blandning av gamla favoriter och nyare bekantskaper med temat sommar,
hav och folkvisor.

Hej körsångare och musikant! Gillar du
visor?
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Sjunger du visor för husbehov, tillsammans med andra eller ensam till eget komp?
Vill du sjunga för en liten publik och träffa andra som sjunger visor under Festival 22?
Visfolket är en ny del av sång- och musikfesten, och arrangeras av ett gäng
visvänner från Helsingfors och Hangö. Här träffas visintresserade amatörmusiker,
singer/songwriters, folkvisesångare, trubadurer och annat löst folk. Vad vill och
hinner du vara med om? Här ser du programmet. Vill du veta mer, ring eller skriv till
Henrik Huldén henhuld@gmail.com 0400-265656. Du kan också meddela ditt intresse
via länken längst ned.

Vispub fredag
på Helsinki Bryggeri, Sofiegatan 2 på fredag kväll – fem 15 minuters gigs på scen för
trubadurer och visgrupper mellan 20 och 23. Vill du ha ett av gigen? Eller vill du ta
ett glas eller en kopp te och bara lyssna?

Hard Vis Café lördag
åå Luckan, Georgsgatan 27 hela lördagen. Här kan man titta in, sjunga en sång eller
flera, sätta sig på en kopp kaffe eller äta lunch. Alla passar på den här scenen under
en sex timmars avslappnad maratonkonsert. Från klockan 11 till 17 sjunger vi om allt
mellan himmel och jord. Har du inte gitarren med dig får du låna. Piano finns också.
Kom ensam eller i grupp. Man får komma oanmäld, men det är bättre om vi vet att
du är på väg.

11–12 Först av allt är kärleken Visor om det där.
12–13 Visa, rock och pop Sånger med löstagbar etikett
13–14 GÄSTARTISTER Ville Pusa, Kris Gummerus och Josefin Silén
14–15 En timme Vreeswijk & Ramel. Cornelis & Povel blandar och ger
15–16 Lauluja! Songs! Chansons! Песни! Canciones! Laulud! Canzoni! Lieder! Visor på
olika språk
16–17 Sånger att skratta till och visor att skratta åt

Visjam lördag kväll
på lördag kväll i Visans vänners trivsamma källare på Kalevagatan 9. Lite att äta och
dricka till självkostnadspris och mycket sång och samspel. Titta in när din kör har
sjungit färdigt. Vi sjunger och spelar till åtminstone klockan 23.

Meddela ditt intresse: 
KLICKA HÄR! NU! (inget går sönder när du gör det)
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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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