
Storslagen sångfest i Karleby 
Gammal och ung, sångare från hela Svenskfinland samlades till en storslagen sång-och 
musikfest i Karleby 10-12 juni. Många fina konserter avlöste varandra på olika platser i 
staden.Arrangörerna hade fullt upp  med att väva ihop tidtabellen till en fungerande helhet 
mellan övningar och uppträdanden. Sångfesten började i ett bistert väder, storm och regn som 
småningom utbyttes till soliga stunder på gator och torg. 

För en pensionärskör som Furorna var de stora ögonblicken i Ishallen när den ena dirigenten 
efter den andra äntrade podiet och vände sig mot de stora förbundskörerna, som bara längtade 
efter att få klämma i med operapärlor, både kända och mindre kända. Den fenomenalt 
skickliga orkestern uppmuntrade också koristerna, som alla var amatörer att göra sitt allra 
bästa. Disciplinen var förvånansvärt god bland de över 1300 sångarna. Alla visade sig från sin 
bästa sida. 

Furorna var klädda i sina pangtröjor och gjorde reklam för följande PangSÅNGFest 10-
12.2.2017. Pangkort och  en färggrann roll up fångade mångas uppmärksamhet i stadshuset, 
där måltider intogs och körnätverk bildades. Vi kände oss som stolta Furor, välinövade tack 
vare Håkan Wikman, som hela våren övat den rätt knepiga repertoaren med oss. 

Furorna gav också en egen pop-up konsert ute på stan  med sin vänkör från Vasa, nämligen 
Wasa Bygdekör. Vi sjöng var för sig några sånger för att sedan förena oss till flera 
gemensamma sånger. Det kändes fint att igen sjunga tillsammans och göra upp planer inför 
PangSÅNGFesten i Esbo och Vasa Körfestival nästa år. 

Man fick riktigt en klump i halsen vid det ståtliga sluttåget där granna folkdräkter varvades 
med vackra fanor till takterna av Närpes Skolmusikkår, som proffsigt och stiligt ledde 
festtåget till Huvudfesten i Ishallen. 

Sångfestens repertoar visade på mycket nytänkande och mycken kreativitet. När vår store 
Dirigent John Storgårds bytte taktpinnen mot violinen trodde man inte att man var på en 
traditionell sångfest i Svenskfinland. När dessutom kompositörerna ägnade sig åt 
improvisation kunde ju vad som helst hända och det gjorde det också. 

Sångfesten började fosterländskt med Suomis Sång och avslutades traditionsmässigt med 
Modersmålets sång. 

Vi ser redan fram emot nästa sångfest som ordnas i Helsingfors år 2021. Vi som pensionärer 
måste hålla rösten i trim till dess. 

Text: Benita Bärlund 
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