Hej,
I höst fyller Jubilate 50 år och det tänker vi fira på flera olika sätt under
jubileumsåret 2017. Firandet kulminerar i en jubileumskonsert den 11 november i
Berghälls kyrka och en ordentlig jubileumsfest efteråt. Men innan dess har vi flera
spännande projekt på gång.
Inför jubileet vill vi engagera gamla Jubilatesångare och samla ihop en större
jubileumskör för att få uppleva glädjen med att sjunga och göra musik tillsammans
igen. Detta brev är en inbjudan till alla gamla Jubilatesångare att delta i två av
våra projekt under år 2017:
1. Två orkesterkonserter med Joseph Haydns Paukenmesse, den 28 maj i Helsingfors
och den 13 juli i Åbo.
2. En kör med både aktiva och tidigare sångare på vår jubileumskonsert den 11
november.
Vårt mål är få ihop en så stor kör som möjligt för att fira att kören har funnits i 50 år. I
dagsläget finns det cirka 30 aktiva sångare i Jubilate (89 sopraner, 89 altar, 67
tenorer och 67 basar). Vi hoppas få med sångare till alla stämmor till våra
jubileumsprojekt och därför skickar denna inbjudan till alla dom email adresser vi
har. Samtidigt vet vi att vi saknar mångas kontaktuppgifter och du får gärna sprida
denna inbjudan vidare till andra gamla Jubilatesångare via facebook, email eller
djungeltelegraf.
Projekt nummer 1: Joseph Haydns Paukenmesse
Vi uppför Haydns Paukenmesse i Gamla kyrkan i Helsingfors den 28 maj tillsammans
med orkestern Refugium Musicum. Den 13 juli blir det en repris på samma konsert i
Åbo. Man kan delta i antingen den ena eller i båda konserterna, men vi hoppas
förstås att man kan delta i bägge. Övningarna inför konserten kommer till största
delen att vara körveckoslut med övning fredag kväll och lördag, vilket möjliggör
för sångare utanför Helsingforsregionen att delta i projektet. Tisdagsövningarna
under våren behöver vi för Jubilates konsert den 9 april i S:t Lars i Vanda, samt för
att börja förbereda oss för höstens intensiva program.
Preliminär övningstidtabell:
fredag 3.3: 18–21
lördag 4.3: 10–15
fredag 24.3: 18–21
lördag 25.3: 10–15

fredag 21.4: 18–21
lördag 22.4: 10–15
fredag 5.5: 18–21
söndag 7.5: 14–16 kör, 16–20 kör + orkester
fredag 19.5: 18–21
söndag 21.5: kör + orkester 16–20
tisdag 23.5: kör + orkester 18–21
fredag 26.5: kör + orkester 18–21
lördag 27.5: kör + orkester + solister 10–14
söndag 28.5 genrep kl 14, konsert kl 18
torsdag 13.7 Haydn konsert, Åbo domkyrka, övning på förmiddagen, konsert på
eftermiddagen samma dag.

Projekt nummer 2: En stor Jubilate jubileumskör som en del av jubileumskonserten
den 11 november
Vi har påbörjat planeringen av vår jubileumskonsert den 11 november 2017 och
skulle gärna vilja göra en del (ca 20 minuter) av konserten med en Jubileumskör
bestående av den aktiva kören förstärkt med gamla sångare. Repertoaren för den
delen av konserten är tänkt att bygga på klassisk Jubilaterepertoar från de senaste
25–30 åren. Eftersom Jubilate har sjungit och fortfarande sjunger det mesta i
körmusikväg så kan detta betyda allt från Schütz, Monteverdi & Bach via Sibelius,
Grieg, Kuula och Alfvén till Fougstedt, Rautavaara, Kverno (och många andra inte
nämnda i listan).
Mer info om repertoaren och exakta övningsdatum kommer under vårens lopp.
Övningarna kommer att vara både tisdagsövningar och några körveckoslut för att
bereda så många som möjligt möjlighet att delta.
Om du är intresserad av någondera eller båda projekten vänligen kontakta
Katriina Apajalahti (kakane@hotmail.fi tel. 050 3037580) eller
Minna Sirelius (minna.sirelius@gmail.com tel. 040 5131094)
Före den 1 mars behöver vi veta om du vill vara med.
Vi hoppas att så många som möjligt vill ta vara på chansen att göra fin musik med
Jubilate igen!
Med jubileumshälsningar,
Joakim Haldin
ordförande
(joakim.haldin@gmail.com tel. 040 7162878)

