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Hyvät laulaja- ja soittajaystävät ympäri Pohjolaa!
Tämä on Nasomin ensimmäinen jäsenkirje, joka lähetetään kaikille jäsenillemme. Jatkossa kirje tullaan lähettämään
kahdesti vuodessa. Vuoden 2021 ensimmäinen kirje on omistettu eri maiden liittojen kuulumisille ja Helsingissä
kesällä 2022 järjestettäville musiikkĳuhlille.

Pitäkää huolta itsestänne ja nauttikaa keväästä ja kesästä!

Kevätterveisin
Jaana Palanterä
Nasomin puheenjohtaja

NASOM
Pohjoismainen Työväen Musiikkiliitto, NASOM, toimii Työväen Musiikkiliittojen yhteistyöelimenä Pohjoismaissa.

NASOM järjestää yhteisiä musiikkĳuhlia ympäri Pohjolaa. Jäsenliitot pitävät musiikkĳuhlien välisenä aikana yhteyttä
toisiinsa ja kutsuvat muiden liittojen musiikkiryhmiä esimerkiksi kansallisille musiikkifestivaaleille. NASOM järjestää
myös nuottien vaihtoa sekä erilaisia koulutuksia ja kursseja jne.

Kära musikvänner runt om i Norden!
Detta är Nasoms första medlemsbrev som skickas till alla våra medlemmar. I fortsättningen utkommer brevet två
gånger per år. Första brevet 2021 består av hälsningar från alla nordiska medlemsförbund och information om musik-
festivalen i Helsingfors 2022.

Ta hand om er och njut av våren och sommaren!

Med vårhälsningar
Jaana Palanterä
Ordförande för Nasom

NASOM
Nordisk Arbetarsångar- och Musikerförbundet, NASOM, är ett samarbetsorgan för olika arbetarsångar- och
musikerförbund i Norden.

NASOM arrangerar gemensamma sång- och musikstämmor runt om i Norden, och medlemsorganisationerna
bjuder dessemellan in varandra till nationella musikfestivaler. Inom NASOM ordnas också
notutbyte samt olika utbildningar och kurser m.m.
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Kjære nordiske sangerkamerater.

I Norge har vi hatt varierende smitte hvor det i de
mest folkerike områdene har vært en god del smitte
og mye nedstengning. I enkelte strøk har det ikke vært
mye smitte, men som vi alle vet dette viruset kan ikke
sees og vi har hatt nokså strenge restriksjoner over
hele landet. Plutselig har det blusset veldig opp på
enkelte steder hvor folk har følt seg for trygge.

Dette har medført at Norsk sangerforbund har hatt
store vanskeligheter gjennom over et år nå. Vi skulle
ha vårt landsmøte mars 2020 i Bergen. Vi i ledelsen
diskuterte hva vi skulle gjøre og syntes kanskje selv vi
var litt overdramatiske når vi mandag 9. mars
bestemte oss for å utsette hele møtet. Det var et riktig
valg for innen helgen var jo hele samfunnet stengt.
Landsmøtet har dermed blitt utsatt i to omganger til
og nå håper vi alle på høsten 2021.

På sommeren 2020 skulle vi ha Landssangerstevne på
Hamar noe de aller fleste sangere gledet seg stort til,
dette ble utsatt til 2021 og nå har vi igjen avlyst det
dessverre. Vi kunne naturligvis hatt det i 2022, men
da skal vi jo alle til Helsinki og treffe hverandre der,
ikke sant?

De lokale kor har etter hvert begynt med øvelser over
Zoom osv. Dette er naturligvis ikke bra øvelser, men
alternativet er jo ingen.

Vårt forbund har ikke hatt så store problemer med
uforutsette omstendigheter siden 1945.
Omstendighetene da var naturligvis mye verre, men
det har helt klart vært over et år i kamp mot en fiende
vi ikke ser og som har gjort arbeidet vårt vanskelig.
Folk er veldig klare for å komme i gang med normale
liv igjen, samtidig som vi er svært glade for at vi har
stått sammen i denne krisen og holdt smittetrykket
nede.

Vi sees i Helsinki i 2022!

Jan Fredrik Nord
Nestleder i Norsk sangerforbund
Leder i Oslo Arbeidersangerforbund

Rakkaat pohjoismaiset muusikkotoverit!

Norjassa koronatilanne on vaihdellut suuresti.
Tiheimmin asutuilla alueilla tartuntoja on ollut runsaasti
ja myös erilaisia sulkutoimia on ollut paljon, kun taas
toisilla seuduilla tartuntoja on ollut hyvin vähän. Mutta
kuten hyvin tiedämme, virus on näkymätön, joten siksi
koko Norjassa rajoitukset ovat olleet melko tiukat.
Yhtäkkiä tautitapauksia on ilmaantunut paikkakunnille,
joissa ihmiset olivat tunteneet olonsa turvalliseksi.

Tästä johtuen myös Norjan kuoroliitolla on ollut suuria
vaikeuksia jo vuoden ajan. Meillä piti olla liittokokous
maaliskuussa 2020 Bergenissä. Liittohallituksemme
pohti, mitä tehdä, ja pidimme itseämme jopa
ylidramaattisina, kun päätimme maaliskuun 9. päivänä
peruuttaa koko kokouksen. Se oli oikea päätös, sillä
hyvin pian päätöksemme jälkeen koko maa suljettiin.
Nyt liittokokousta on siirretty jo kahdesti, mutta
toivomme todella, että syksyllä 2021 pääsisimme
kokoontumaan.

Kesällä 2020 Hamarissa piti järjestää liiton laulujuhlat,
joita useimmat laulajat olivat innolla odottaneet. Ne
siirrettiin vuoteen 2021, ja nyt olemme valitettavasti
jälleen joutuneet perumaan ne. Olisimme toki voineet
pitää ne vuonna 2022, mutta silloinhan me olemme kaikki
Helsingissä ja tapaamme toisemme siellä, eikö vain?

Paikalliset kuorot ovat vähitellen jatkaneet harjoituksiaan
Zoomin tai muun vastaavan ohjelman välityksellä. Ne
eivät tietenkään vastaa tavallisia harjoituksia, mutta jos
vaihtoehtona on ei harjoituksia lainkaan, niin…

Liitollamme ei ole ollut näin suuria vaikeuksia
ennakoimattomien tapahtumien suhteen sitten vuoden
1945, jolloin olosuhteet olivat toki paljon huonommat.
Nyt olemme taistelleet vuoden ajan näkymätöntä
vihollista vastaan, joka on tehnyt työstämme vaikeaa.
Ihmiset ovat todella halukkaita pääsemään kiinni
tavalliseen elämään. Samanaikaisesti olemme erittäin
iloisia siitä, että olemme yhtenä rintamana kohdanneet
tämän kriisin ja saaneet pidettyä tartunnat suhteellisen
vähäisinä.

Nähdään Helsingissä 2022!

Jan Fredrik Nord
Norjan kuoroliiton puheenjohtaja
Oslon Työväen Musiikkiliiton puheenjohtaja

Koronavuoden terveiset Pohjolasta
Covid19-hälsningar från Norden



4

Jäsenkirje
Medlemsbrev

Rakkaat pohjoismaiset musiikinharrastajaystävät!

Olemme eläneet todella käsittämättömän ja
omituisen vuoden, joka ei valitettavasti ole
vieläkään ohi. Kaikkien elämässä, arjessa ja
maailmassa tapahtuneiden muutosten lisäksi, emme
ole voineet myökään tavata ja musisoida yhdessä
kuorojen ja orkestereiden kesken. Yhtäkkiä
musiikkiharrastus, joka yleensä on edistänyt
terveyttämme ja hyvinvointiamme, onkin vaarallista
ja riskialtista.

Monet kuorot ovat keskeyttäneet toimintansa
kokonaan, kun taas toiset ovat tilaisuuden tullen
tavanneet ulkona, kokoontuneet pienemmissä
ryhmissä tai etsineet digitaalisia ratkaisuja
esimerkiksi Zoomin tai Teamsin kautta. Musiikki
on saanut tilaa sosiaalisissa medioissa, joissa
kekseliäisyys on kukoistanut. Niin voimakas on halu
laulaa ja soittaa!

On käynyt erittäin selväksi, että varsinaisen
musisoinnin puutteen lisäksi, myös yhteisöllisyyden
puute jättää meihin jälkensä. Me kaipaamme
kohtaamisia ja osallistumista sosiaalisiin tilanteisiin,
joissa luodaan jotakin yhdessä. Siksi onkin tärkeää
tavata toisia vaikka näkeminen tapahtuisikin
tietokoneruudun välityksellä tai ääni kuuluisi vain
puhelimessa.

Hyvin toiveikkaina odotamme elämää pandemian
jälkeen. Odotamme vuotta 2022 ja Helsingin
musiikkifestivaaleja. On erittäin upeaa tavata teidät
siellä!

Parhain terveisin

Pernilla Södergren
Ruotsin Työväen Musiikkiliiton taiteellinen johtaja

Kära sångarvänner i Norden!

Vilket obegripligt och märkligt år vi har lagt
bakom oss och det är tyvärr ännu inte över.
Förutom alla förändringar i livet, vardagen och
världen så har vi inte kunnat träffas och sjunga
tillsammans i våra körer. Sång som är så fantastiskt
för vår hälsa och vårt välmående är helt plötsligt farligt
och riskfyllt.

Många körer har helt ställt in sin verksamhet medan
andra har vid tillfällen träffats utomhus, i små ensembler
eller hittat digitala lösningar via Zoom, Teams eller
liknande. Sången har tagit plats i sociala medier där
uppfinningsrikedomen har blomstrat. Så stark är lusten
till sång!

Men förutom själva sjungandet så har det blivit väldigt
tydligt att avsaknaden av gemenskap sätter spår i oss
sångare. Vi längtar ju efter att träffas och att få vara i
ett socialt sammanhang där vi skapar någonting
tillsammans. Därför är det också viktigt att se varandra
även om det är på en dataskärm eller höra någons röst
i ett telefonsamtal.

Med ett starkt hopp ser vi fram emot en tillvaro
utan denna pandemi. Vi längtar till 2022 och
musikfestivalen i Helsingfors. Det ska bli fantastiskt
att träffa er där!

Bästa hälsningar

Svenska Arbetarsångarförbundet /
Pernilla Södergren, Förbundsdirigent

Helsingin päärautatieaseman lampunkantajat maskeissa.

Järnvägstationen i Helsingfors: även lamphållargubbarna
respekterar maskrekommendationerna.
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Tervehdys Suomesta ja 100-vuotiaalta Suomen
Työväen Musiikkiliitolta!

Suomen Työväen Musiikkiliitto on viettänyt koronan
keskellä 100-vuotisjuhlavuottaan. Syksylle 2020 tehdyt
alkuperäiset suuret juhlasuunnitelmat täytyi muuttaa,
kun tautitilanne esti suurten ihmismäärien
kokoontumiset. Kaikesta huolimatta saimme juhlittua
syntymäpäiviä julkistamalla 100-vuotishistoriikin liiton
toiminnasta. Olemme myös järjestäneet
etäkoulutuksia ja pyrkineet eri tavoin pitämään
juhlavuoden henkeä yllä.

Kuoro- ja orkesteritoiminta viettää kovia aikoja.
Monet kuorot ja orkesterit ovat joutuneet pitämään
pitkiäkin taukoja, sillä isojen ryhmien ei ole ollut
turvallista kokoontua. Koska tilanne ei ole ollut joka
puolella Suomea onneksi yhtä vaikea kuin esimerkiksi
pääkaupunkiseudulla, jotkut ryhmistä ovat
harjoitelleet pienemmissä ryhmissä pitäen
stemmaharjoituksia ja jotkut ovat toteuttaneet
harjoituksia hybridimallilla: osa ryhmästä on paikan
päällä ja osa harjoittelee kotoa käsin etäyhteydellä.
Kesällä 2020 liiton perinteiset kesäkurssit järjestettiin
etänä. Tarjolla oli kapellimestari- ja
kuoronjohtokurssit, sovituskurssi ja instrumentti-
sekä laulunopetusta. Vaikka etätoteutus ei täysin pysty
korvaamaan lähiopetusta ja yhdessä olemista,
tunnelma etäkursseilla oli positiivisesti yllättynyt ja
kursseille osallistuneet olivat tyytyväisiä.

Koska ihmiset joutuvat viettämään nyt paljon aikaa
kotona, musiikin harrastusjärjestöt, Suomen Työväen
Musiikkiliitto mukaan lukien, on järjestänyt Harrastan
kotona -toimintaa. Toiminnan ideana on tarjota
musiikin harrastajille monipuolisesti etätekemistä
musiikin parissa ja antaa virikkeitä musiikillisen
motivaation ylläpitämiseen.

Kaipuu soittamaan ja laulamaan on kasvanut hyvin
suureksi, mutta ensin täytyy saada tautitilanne kuriin.
Yhteismusisoinnin aika koittaa vielä, nyt me
odotamme ja kehitämme ideoita tulevaan. Onneksi
voimme suunnata katseet Nasomin juhliin 2022
Helsingissä ja toivoa parasta!

Kevätterveisin
Suomen Työväen Musiikkiliitto

Hälsningar från Finland och det 100-åriga
musikförbundet!

Finlands Arbetarsångar- och musikerförbund har firat
sitt 100-årsjubileum mitt i corona pandemiet.
De ursprungliga, ambitiösa planerna för den stora
festen måste dock ändras när coronaläget försämrades
och alla sammankomster för större grupper
begränsades. Trots det lyckades vi ändå fira
jubileumsåret med att publicera vår 100-års historik,
som beskriver förbundets verksamhet under de gångna
åren med bilder och berättelser.
Vi har under året ordnat även flera distanskurser och
försökt på många olika sätt upprätthålla feststämningen.
Vi har upplevt speciella och hårda tider. En stor del av
våra medlemsgrupper, körer och orkestrar har varit
tvungna att avbryta sin verksamhet. Eftersom läget i
olika delar av Finland inte har varit lika problematiskt
som t.ex. i huvudsstadsregionen har en del grupper
ändå kunnat öva i mindre grupper.
Några grupper har även övat enligt den s.k.
hybridmodellen – en mindre del av gruppen har samlats
fysiskt på plats medan de övriga har deltagit i övningen
på distans.
Förbundets sommarkurser 2020 ordnades också på
distans. Kurserna som hölls var dirigent- och
körledarkurser, kursen för arrangörer, undervisning i
instrumentspelning och sånglektioner. Trots att
distansundervisningen inte helt kan ersätta
närundervisning var stämningen på kurserna väldigt
positiv och deltagarna mycket nöjda.
På grund av att folk under dessa tider vistas en stor del
av sin tid hemma har vårt förbund varit med i
verksamheten ”Jag sysslar hemma”. Idén är att erbjuda
våra musikentusiaster mångsidigt verksamhet på distans,
att pigga upp, ge tips och uppehålla motivationen.
Vi alla saknar enormt mycket våra hobbyer, att kunna
sjunga och spela helhjärtat tillsammans, men för
tillfället det allra viktigaste är att få coronaläget under
kontroll.
Det blir en tid då vi igen kan samlas ihop, sjunga och
spela! Nu måste vi bara ha tålamod. Vi kan planera vår
framtid och skapa nya idéer.
Lyckligtvis kan vi rikta våra blickar mot sommaren 2022
och Helsingfors och låt oss hoppas på det bästa!

Vårhälsningar
Finlands Arbetarsångar- och musikerförbund



6

Jäsenkirje
Medlemsbrev

Kære nordiske sangervenner!

Vi har ikke haft en normal tilværelse i 2020 og
indtil videre noget af 2021. Det er ikke blevet til
megen sang, da vi ikke må mødes. I DASOM
var vi så heldige, at vi lige nåede at afholde et
kursus i Aalborg i februar 2020, men så blev der
lukket for store forsamlinger. Korene skulle
sidde med mindst 1 m afstand, og så skulle alt
sprittes af før og efter sang. Nogle kor brugte
også visir, men det inspirerede ikke sangerne.
Det var som at sidde helt ene.

Mange kor fandt dog på udveje. De mødtes
udendørs, når vejret tillod det. Andre får
undervisning virtuelt. Strakt efter Danmark blev
lukket ned, startede det danske fjernsyn med at
sende morgensang, først med sangøvelser og
derefter et par sange. På den måde blev
Danmark samlet om sang kl. 9,00 om
morgenen.

DASOMs forhenværende musikudvalgsmedlem
Kjeld Andersen (som mange af jer kender) er nu
begyndt med det samme over facebook hver
mandag, for at holde modet oppe.

I DASOMmåtte vi desværre aflyse et kursus
med fremmed instruktør i efteråret 2020, og
kurser i foråret 2021 og desværre vort stævne i
efteråret 2021. Vi håber dog, at Danmark åbnes
så meget, at der kan afholdes et kursus i
efteråret 2021.

Hilsen
Yrsa Mortensen
Formand i DASOM

Rakkaat pohjoismaiset muusikkotoverit!

Elämämme ei ollut normaalia vuonna 2020 eikä
tähän mennessä vielä vuonna 2021:kään. Koska
emme saa kokoontua, myös musisointi on jäänyt
vähälle. Tanskan Työväen Musiikkiliitto (DASOM)
oli onnekas, sillä me ennätimme järjestää
koulutuksen Aalborgissa helmikuussa 2020, ennen
kuin suuret kokoontumiset jälleen kiellettiin.
Kuorolaisten piti istua metrin päässä toisistaan ja
harjoitustilassa kaikki piti desinfioida ennen ja
jälkeen harjoitusten. Osa kuorolaisista käytti
visiireitä, mutta se ei innostanut laulajia – oli kuin
olisi istunut aivan yksin.

Monet kuorot keksivät kuitenkin keinoja: he
kokoontuivat ulkona, kun sää sen salli. Toiset
harjoittelivat virtuaalisesti. Heti kun Tanska
suljettiin, Tanskan televisiossa aloitettiin aamulaulu-
lähetykset, ensin tehtiin muutamia ääniharjoituksia,
sitten laulettiin pari laulua. Siten koko Tanska
kokoontui joka aamu klo 9.00 laulun merkeissä.

DASOMin musiikkilautakunnan ex-jäsen Kjeld
Andersen (jonka monet teistä tuntevat) on nyt
aloittanut samanlaisen toiminnan Facebookissa joka
maanantai, jotta mieliala säilyisi korkealla.

DASOMin oli pakko peruuttaa syksyksi 2020
suunniteltu kurssi ulkomaisen vetäjän johdolla ja
keväälle 2021 suunniteltu kurssi sekä valitettavasti
myös oman liittomme syksylle 2021 suunnitellut
musiikkijuhlat. Toivomme kuitenkin, että tilanne
Tanskassa paranisi ja rajoituksia voitaisiin purkaa,
jotta voisimme pitää edes koulutuksen syksyllä 2021.

Terveisin Yrsa Mortensen
DASOMin puheenjohtaja
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Musiikkĳuhlat - Musikfestivalen 9.-12.6.2022

Tiedot päivittyvät kotisivulle:
Information uppdateras på hemsidan:

www.nasom.info/nasom-2022

Tietoa juhlista on myös Facebookissa (@NasomHelsinki22).
Information om festivalen finns också på Facebook (@NasomHelsinki22).

Sopimushotellit - Avtalshotell
www.nasom.info/hotels

Sopimushotellien varauskoodi avautuu 9.6.2021.
Varausohjeet toimitetaan yhteyshenkilöille myöhemmin.

Bokningskoden för våra avtalshotell öppnas 9.6.2021.
Bokningsinstruktioner skickas till kontaktpersonen senare.

Muita hotelleja - Andra hoteller
ebookers.com, momondo.com, hotels.com, airbnb.com…

Majoitus kannattaa varata nopeasti, kaupungissa on samaan aikaan toinen suuri tapahtuma.
Det lönar sig att boka boende snabbt, det finns en annan stor evenemang samtidigt i staden.

Tärkeät
päivämäärät

Viktiga datum

9.6.2021 Varaa hotelli
(linkki ja koodi osoitteessa www.nasom.info/hotels)
Boka hotell
(länken och koden finns på www.nasom.info/hotels)

31.10.2021 Lähetä alustava ilmoittautuminen
Skicka in preliminär anmälan

31.1.2022 Lähetä sitova ilmoittautuminen
Skicka in bindande anmälan

Linkki alustavaan ilmoittautumiseen, yksi vastaus/ryhmä:
https://forms.gle/uz6ZggTN3DAQUGKZ9
(Suomi)

Länk till preliminär intresseanmälan, ett svar/grupp:
https://forms.gle/ULQqJb5giPJ2z5ki8
(Sverige, Norge och Danmark)
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Pohjoismaisia muistoja
Nordiska minnen
Keräämme matkakertomuksia ryhmiemme Pohjoismaihin suuntautuneilta
matkoilta vuosien varrelta! Jos ryhmänne on kokenut ikimuistoisia hetkiä ja
tapahtumasta on jopa kuvia, niin lähetä muistelmat ja kuvat osoitteeseen
nasom.info@gmail.com.

Tarinat julkaistaan Nasomin kotisivuilla ja/tai Nasomin Facebook-sivustolla, joten
muistakaa kysyä julkaisuluvat kuvaajilta ja kertokaa myös kuvaajan nimi tekstin
yhteydessä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi samlar in reseberättelser från medlemsgruppernas tidigare resor till andra
Nordiska länder! Om er grupp har upplevt oförglömliga stunder under resan och
det t.o.m. finns bilder på det, skicka gärna en kort reseberättelse och bilder till
nasom.info@gmail.com.

Berättelserna publiseras på Nasom.info och/eller i Nasoms Facebooksida. Glöm
inte att fråga fotografen om lov till publisering, ange också fotografens namn i
samband med texten.

NASOM Oslossa 2017
NASOM i Oslo 2017
Kuva/Foto: Oslo Arbeidersangerforbund
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Pohjolassa suhisee
De susar i Norden

Seminaari kuoronjohtajille lokakuussa 2021, järjestäjä Nordisk Korforum
Seminarium för körledare i oktober 2021 organiserare Nordisk Korforum

www.nordiskkorforum.org

Seuraava jäsenkirje (2/21) ilmestyy joulukuussa!
Nästa medlemsbrev utkommer i december!

Nasomin musiikkijuhlat Helsingissä kesäkuussa 2022
Nasom-musikfestivalen i Helsingfors i juni 2022

www.nasom.info/nasom-2022

Nordklang Islannissa 29.6.-3.7.2022
Nordklang på Island 29.6.-3.7.2022

www.nordiskkorforum.org

(c) City of Helsinki

Kuva/foto:
Helsingin kaupunki/Staden Helsingfors



HAUSKAA VAPPUA!
TREVLIG VALBORG OCH

FÖRSTA MAJ!

Vapun viettoa Helsingissä. kuva: Liimes
Valborg i Helsingfors, foto: Liimes

Vappu Turussa, kuva: Arto Takala/Turun kaupunki
Första maj i Åbo, foto: Arto Takala/Åbo stad

Jäsenkirjeen teossa mukana olivat:
Medverkande skribenter:
Jaana Palanterä, Tuula Aali, Soila Takanen, Jan Fredrik Nord,
Pernilla Södergren och Yrsa Mortensen.
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