
Sång- och musikfesten 2022 - Toaletter, biljetter
och annat spännande 
 

 
Bästa mottagare! 

Detta är ett nyhetsbrev från Finlands svenska sång- och musikförbund. Det här
brevet har skickats ut till alla deltagare i sång- och musikfesten. 
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3. Kvällsfesten i Musikhuset 
4. Scenbyggare efterlyses till onsdagen den 8 juni! 
5. Programmet för kör- och orkesterkarusellerna 
6. Stämövning i sista minuten? Kom ihåg We Are Voice-appen! 
7. Sångfestens tidtabell
8. Toaletter och utrymmen för omklädning 
9. Nasom - vad är det? 
10. Kom ihåg den maffiga musikgudstjänsten!
11. Kom i tid till övningar! 

 

0. Sångfest-incheckning - när, hur, var,
varför
 

Festivalkansliets nya adress är Georgsgatan 18, alltså SFV-huset G18. På kansliet
checkar man in, får hjälp vid frågor och kan ta en liten paus. Festivalkansliet finns på
första våningen i rum 101. (Obs: Kansliet är alltså flyttat till G18 från Arbis, som det



stod i Resonans 1-2022).

Festivalkansliets öppethållningstider:

Torsdag: 12-21
Fredag: 9-18
Lördag: 8-18
Söndag: 8-17

Meddela ifall ni inte kan lösa ut era grejer under kansliets öppethållningstider!  
Festivalkansliets telefonnummer: 045 78383589
Festivalkansliets epost: sangfest@fssmf.fi 

Checka in
Det är viktigt att alla blir incheckade via festivalkansliet och får sina festivalpass. Om
ni anländer som en grupp rekommenderas att 1-2 personer sköter incheckningen.

Körer och orkestrar (grupper):
Gruppens reseledare eller kontaktpersoner checkar in sina egna deltagare på
kansliet på G18.

Enskilda deltagare:
Checkar in på kansliet.

Vid incheckning delar vi ut:
Festivalpass
Programbok
Sångfestens axelväska.

Festivalpallen:
Fås vid övningarna på Medborgartorget eller på festivalkansliet. Det är väldigt viktigt
att ta med sig pallen till Ode och att man bär den i festivalväskan.
 
Festivalpasset
Festivalpass behövs för inträde till konserter och evenemang. Genom att bära
festivalpasset hela tiden underlättas även ordningsvakternas arbete. 

KOM IHÅG: Ta med dig din egen vattenflaska till festivalen! 
 

1. Sångfestens cocktailtillfälle endast
öppen för deltagare 
 



Vi påminner alla sångfestdeltagare om att cocktail-tillfället på Bio Rex torsdagen
den 9 juni kräver en förhandsanmälan. Notera också att cocktailen endast är öppen
för sångfestdeltagare, dvs inga avecer. Cocktailen pågår kl. 18-20, och man får fritt
komma och gå under tillfället. Kom ihåg festivalpasset, annars kommer du inte in!
(Festivalpasset delas ut vid incheckningen på sångfestkansliet på G18.)

2. Köp biljett på förhand till
profilkonserterna!
 

Vi påminner om att det nu är hög tid att köpa sin biljett till sångfestens
profilkonserter! För att säkra en plats i publiken är det viktigt att köpa sin biljett på
förhand. Det underlättar också de praktiska arrangemangen ifall majoriteten av
publiken har en biljett när de anländer till konsertplatsen. 

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)

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 Ensemble Vida, Nox, Exaudio, Evivakören
och Muntra Musikanter, 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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3. Kvällsfesten i Musikhuset
 

Kvällsfesten kör igång kl. 19 på lördagen, efter We Are Voice-konserten. Kvällsfesten
äger rum i Musikhuset och under kvällen bjuds det på mat (buffé, ingen sittande
middag) och en välkomstskål (skumvin). Övriga drycker på egen bekostnad.

Det finns ståbord och ett begränsat antal sittplatser i Musikhuset, så sångfestpallen
är bra att ta med om man vill vila benen. Under kvällsfesten underhåller sångfestens
egen konferencier Riko Eklundh oss, men vi kommer också att sjunga tillsammans. Ta
med er sångfestens nothäfte och förbered er på en trevlig kväll med mycket sång
och mingel med nya och gamla bekanta! 
 

4. Scenbyggare efterlyses till onsdagen
den 8 juni! 
 

Nu efterlyser vi er HJÄLP! För att vi ska få en fin körläktare framför Ode till
huvudkonserten under sångfesten behöver vi hjälpande händer som bygger
tillsammans med oss! Har du möjlighet att vara med och bygga ihop scenen under
några timmar onsdagen den 8 juni antingen kl. 10-16 eller kl. 16-20? Hör av dej så fort
som möjligt till kansli@fssmf.fi! Vi är evigt tacksamma för alla starka armar vi kan få
låna!

5. Programmet för kör- och
orkesterkarusellerna
 

Tidtabellen för kör- och orkesterkarusellerna är nu färdigt. Det är bara att ta fram
sångfestschemat och pricka in de uppträdanden du inte vill missa! 

Fredag 10.6.2022:

Ode, Maijasalen
10:15 Pargas Damkör
10:35 Esbo Sångkör



10:55 Vivandi
11:10 Furorna
11:30 Gamelikören
11:50 Studentkören Pedavoces

Falkmans gård
13:40 Klipparkvartetten
14:00 Manskören Raseborg
14:40 Ecoro
15:00 Girls'n Qvinns

Esplanadens scen
12:30 Wegelius Kammarstråkar
13:15 Malax Hornseptett
14:30 I Fäälan 1/2
15:10 Korsholm Kammarorkester
16:10 I Fäälan 2/2
16:45 Jeppo Ungdomsorkester

Lördag 11.6.2022

Ode, Maijasalen
12:15 Vox Femina
12:35 Åbo Damkör
12:55 Klipparkvartetten
13:15 Furorna
13:35 Walentinakören

Villa Hagasund
12:30 Evivakören
12:45 NOX
13:05 Chorus Sanctae Ceciliae
13:25 Åbo Damkör
13:45 Grankulla Kammarkör

Nationalmuséet - Slottsgården
12:20 Mariehamnskvartetten
12:35 Finlands Ungdomskör
12:55 Helsingebygdens kör
13:15 Vox Femina
13:35 Evivakören

Nationalmuséet - Caféets innergård (Halkopiha)
12:20 Ecoro
12:35 Pargas Damkör
12:55 Borgånejdens sång- och musikförbund



13:15 Alvakören
13:35 Girls'n Qvinns

Nationalmuséet - Foajé
12:35 Walentinakören
12:55 Gamelikören
13:15 Manskören Raseborg
13:35 Studentkören Pedavoces

 

6. Stämövning i sista minuten? Kom ihåg
We Are Voice-appen!
 

Har du inte hunnit lära dig din stämma till alla sångfestsånger än? Ingen panik, We
Are Voice-appen är din räddare i nöden! I appen hittar du stämfiler till alla
sångfestsånger, så det går utmärkt att köra lite sista minuten-övning hemma, eller
kanske i bilen, bussen eller tåget på väg till sångfesten? Så här gör du för att ta i
bruk appen: 

1. Ladda ner appen som heter ”We Are Voice” till din Android eller IPhone/Ipad
2. Registrera dig som användare i We Are Voice, dvs med egen epost och ett
lösenord.
3. I telefonen/plattan uppe till höger: ”Inbjuden med kod” Klicka på den länken.
4. Ange koden 74CP
5. Klicka på ”Grupper”, klicka på ”Festival22”, klicka på ”Repertoar”

Nu har du alla sångfestens sånger i listan, bara att klicka igång. Du kan välja olika
stämlägen.

6. När du väl gjort ovan, kan du även i din vanliga dator spela upp samma filer:
7. Gå till webbadressen web.wearevoice.se och logga in med ditt användarnamn.
 

7. Sångfestens tidtabell 
 

Hur ser tidtabellen ut för alla sångfestdeltagare under själva sångfesten? Beroende
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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. 

8. Toaletter och utrymmen för omklädning
 

Det har kommit frågor om var det finns tolatter under sång- och musikfesten, samt
var man kan byta om kläder. 

Det kommer att finnas gott om bajamajor på området vid Ode och kring
Senatstorget. Det finns även Helsingfors stads allmänna toaletter cirka 50 meter från
Senatstorget, samt toaletter i Ode och i Musikhuset. 

På fredagen kan man byta kläder på Balders mellan kl. 10 och 22. På lördagen kan
man byta om i Musikhusets eller Odes toaletter mellan We Are Voice-konserten och
kvällsfesten. 

9. Nasom - vad är det?
 

Mellan den 9 och 12 juni pågår två stora musikfestivaler samtidigt i Helsingfors!
Förutom sång- och musikfesten kan Helsingforsborna också ta del av Nordiska
musikfestivalen som ordnas av NASOM. Nordiska Arbetarsångar- och
Musikerförbundet NASOM är ett samarbetsorgan för olika arbetarsångar- och
musikerförbund i Norden. 

Att två stora musikfestivaler ordnas samtidigt i Helsingfors är helt unikt och vi
kommer naturligtvis att ta tillvara på möjligheten att sammansluta i några sånger.
Under fredagen den 10 juni i samband med övningarna på Domkyrkans trappor
kommer NASOM och FSSMF att träffas. NASOM:s festtåg från Hagnäs möter upp
sångfestens deltagare vid Domkyrkans trappor kl. 16.00-16.15. FSSMF hälsar NASOM
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genom att sjunga Den blomstertid nu kommer, varefter NASOM sjunger Det er
Norden (dirigent Pernilla Södergren) och som tredje sång sjungs gemensamt
Finlandia. Sångfestdeltagarna står uppställda på trapporna, medan NASOM:s
deltagare tågar in på torget nedanför. FSSMF är glad över det fina samarbetet med
NASOM!

10. Kom ihåg den maffiga
musikgudstjänsten!
 

Söndagen den 12 juni kan man inleda stämningsfullt genom att gå på sångfestens
musikgudstjänst i Johanneskyrkan kl. 9.30-10.30. Det blir en festlig gudstjänst med musik av
orgel och bleckblåsare. Man får sjunga med i stämmor eller unisont om det känns så. 

Vill du titta igenom repertoaren och öva in stämmorna på förhand? Här kan du ladda ner
programbladet för sångfestgudstjänsten. 
 

11. Kom i god tid till de gemensamma
övningarna!
 

Var i tid till de gemensamma övningarna under sångfesten. Alla ska vara redo och
sitta på sina pallar 15 minuter innan övningen börjar. Det är väldigt viktigt för att
sångfestens ljudplanering ska lyckas. 

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 
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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)

Avregistrera mig från nyhetsbrevet
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