Hej alla sångarvänner i Norden!
Trots tuffa Covid-tider håller vi Nasom-flaggan i topp!
Den finska festivalkomittén jobbar ivrigt med olika arrangemang och
andra viktiga saker för att festivalen 9 – 12 juni 2022 kommer att bli
lyckad.
Det viktigaste datumet för tillfället är 31.10.2021.
Då ska alla preliminära anmälningar vara klara.
Anmälningarna görs via en kontaktperson i varje land.
Kontaktpersonen förmedlar anmälningarna sedan vidare till Finland.
Ta hand om er och låt sången ljuda överallt i väntan på mer normala
tider och börja planera resan till Finland i god tid!
Välkommen till Finland och Helsinki/Helsingfors!
Hälsningar Jaana Palanterä ordförande i Nasom

Nasom i Helsinki/Helsingfors Suomi/Finland 2022
Festivalbyrå: Tietoranta, Säästöpankinranta 4 C, Hakaniemi
öppet: tordag 14-19, fredag 10-18, alltid någon som kan engelska eller
skandinaviska på plats
På lördag finns byrån i lobbyn på Paasitorni.
Deltagaravgiften kommer att bli c. 90 euro, inkl. alla konserter,
lördagens festkonsert och kvällsfest.
Kick offen på torsdag i Suomenlinna/Sveaborg kostar c. 20 euro, inkl. lätt mat,
alkoholdryckerna ingår inte. Scenen är fri (via anmälan)!
PROGRAM, preliminärt, ändringar kommer att ske!
TORSTAI/TORSDAG
KICK OFF
Färjan till Suomenlinna/Sveaborg (c. 15 minuter) kl. 18
En enkel middag vid sittande bord (c. 300 pers, först till kvarn
gäller), dryckerna på egen bekostnad
Sista färjan till centrum avgår kl. 2.00

PERJANTAI/FREDAG
Uppträdanden runt Hakaniemi/Hagnäs
fr.o.m. kl. 11
Lunch på egen bekostnad, inget organiserat
Öppningsceremoni kl. 14.30 i Paasipuisto
Festtåg till Stadshuset kl. 15
Borgmästarens mottagning (alla är
välkomna) c. kl. 16
Dirigentträff i stadshuset och en föreläsning (gratis, alla kan delta, men
riktad till dirigenterna)
Möjligen uppträdanden på Esplanaden (Espanlava-scenen)
Middag på egen bekostnad, inget organiserat, fritt samvaro

LAUANTAI/LÖRDAG
Gemensam konsert i Berghäll kyrka (maratonkonsert för
alla som INTE uppträder på festkonserten) c. kl. 11-13.30
Lunch på egen bekostnad
Festkonsert i Paasi kl 15-16.30 (3 utvalda grupper från
varje land uppträder)
Kvällsfest i Paasi kl 19, samkväm med temat Finland.
Festmiddag vid sittande bord, dansband + annat program.
Kvällsfesten är även
avsluttningsfesten, där stafettpinnen
ges vidare till nästa land/länder.
Nachspiel i t.ex. Juttutupa, fritt
samvaro

SUNNUNTAI/SÖNDAG
Lugn morgon, fritt samvaro
Hemfärd
Nachspiel för grannelaget/talkofolket

