Program
Hiir diir land ochhav

Musik:S.Carlsson
Text:H.Krokfors

Gubbeniirgammal

CM.Bellman
An:J.PCronhamn

laulu
Sydiimeni

Musik:J.Sibelius
Text:A. Kvi

Poijatkunraitillolaulelivat

Finskfoll<visa
Arr:O.Pesonen

Ndiir nuallafiirsamlade
hiir

CM.Bellman
Arr:E Pacius

MajpdMali)

E.Taube
An:W.Lind

/

Whatshallwedowith a drunkensailor? Trad.
Marek Zienkiewicz (p)

Arr: M. Bortholomew

Angbdtssdng

O.Lindblad

Stadi ljus

P.Biickman

MarekZienkiewicz(p),Per-Erik
Malldn(b)

Arr: S.Eriksson,G.van Dam

Paus
Trubbel
AmiAspelund
High-heeledshoes
AmiAspelund
2

O.Adolphson
Arr:A. Eriksson
E.Lindstrdm
Overs:
M.Aspelund

t

Whispering

Musik:V.Rose
Text:J. Schonberger,R.Coburn

Dubbelkvartetten

Arr: J. Kehlke

Yessirthat'smy baby
Dubbelkvortetten

Musik:W.Donaldson. Text:G.Kahn
An: J. Baird

Mitt egetland
AmiAspelund

Musik:O.Adolphson.Text:B. Wolgers
Arr: lJB.Akerberg

You'renobodytil somebodylovesyou

R.Morgan,L.StoclcJ. Cavanaugh
Arr: H. Vcixby

Ami Aspelund
Hang6 Manskdr

Thestoryoftherose

A. Mack

Hangd Mansk6r

lamsailing
Hongd Manskor
Marek Zienkiewicz (p), Per-ErikMalldn (b),
Mihaly Peterdi(perc)

G.Sutherland
Arr: R. Ncise

Uppvaktninglr
Kottiotti
te*, nOrUo,,,,,

K.Chydenius
Arr:H.Dahl

Finlandia-hymnen

J. Sibelius
Text:VA.Koskenniemi
Overs:J. Rundt

Vdrtland

JL.Runeberg
Arr: S.ldman

Ami Aspelundackompanjerasav:
Marek Zienkiewicz (piano), Per-ErikMoll6n (bas),Miholy Peterdi(perkussion)
I
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Redaktionsridetfdr dennahistorik bestodav HansMecklin och
Magnus Lindstrcim(Iiden L927-2007)samtPer Sardn,HansMecklin,
MagnusLindstrdm och Bo-Erik Hild6n for tiden 2008-2017.
Kcirenhar inget bevaratarkiv frin de 25 forsta iren. Ddrfcir bestir kdllorna till denna
historik delvis av tidningsurklipp ur lokaltidningen Hangri och i viss min tidningen
VdstraNyland som sparatsav foreningenBrage.Aven material som k<irenslingvarige
ordforandefussi Lundmark ldmnadeefter sig har varit till hjalp. Korensverksamhetdr
'
vil dokumenteradi sekreterarens
bok frin ir 1952framift.Intervjuer med Erik "Byson
fohanssonoch Tor-Rolf "Tuje" Lindblom har gett vdrdefull information om korens
verksamhetundermedletav 1900-talet.
Gillets kvartett, d.v.s.den kvartett varur Hang<iManskor (HM) leder sitt ursprung,
bildadesp6 senhtisten1926.Kvartettendeltog i Hangri Idrottsklubbs(Hickens)julfest.
Initiativtagaretill singgruppenvar agronomHarry Forsssom arbetadeivrigt for Hicken.
Gruppen dirigeradesav speditorJohnNyberg som var en av Hango Manskrirsstiftande
medlemmar.Nigon forklaring till kvartettensnamn finns inte i tidningspressen.Medlemmarnavar singare i Hangoblandadekor.
I den forsta artikeln om manskrirssingi Hango stir det att Gillets kvartett haft sin
fcirstakonsert i slutet av oktober ir 1927. Kvartettensdirigent var kantor SuneCarlsson.
Bland repertoarens12 a'capella-singer
ndmns "Kiillan' av Lagercrants
for fystdmmig
"Brcider
manskrir och barytonsolistsamt
o slutom Frirbund".Kritiken efter konserten
var god. Stadshusetsfestsalvar valfylld och specielltforsta tenoren fick ampla lovord.
Singgruppensstyrka var l8 man balanseratfcirdeladei de 4 stiimmorna. Efter kvartettens andra konsert 1928 skriver kritikern att singarskaranskulle behova numerir
fcirstiirkning.Redandi var det alltsi svirt att rekryteranya medlemmar.

Hango Manskcirfir sitt namn
I btirjan av ir 1929dndradeskvartettensnamn forst till Hango SvenskaManskor och
sedantill HangoManskor.Sin forstahelakonsertgavkcirenden 31.1.1932
i Samlingslokaleni Hango.Pi programmetfannsbl.a."Sangerhilsen'och"Island'lDessasinger
hor fortfarande till manskorernasrepertoar. Konsertkritikern skriver att andrabasen
klaradesig med den iran medanforstatenorenhadevissaproblem.Biistsjringsinledningsnumret"SangerhilsenlDirigent vid dettatillftille var john Nyberg.Koren var fortfarandeknappt 20 man stark. Nyberg var inte intresseradav att utoka singarskaranav
riidslafor att fi "blindpipor" i ledet.
En konsertir 1933innefattade12singer.Ur repertoaren
kan ndmnas"Klinganu med
Klarinetter"och "FridolinsDirSkap'som HM sjungerdn idag.Vid det hir lagethade
koren en for hemmapublikenfullstiindigt utsliten repertoar.Och forstatenorenvar fortfarandekorenssvagapunkt, skriver kritikern.
A

Det blev en ofrivillig pausverksamhetsiret1933-34,di Nyberghadeflyttat frAn orten
och en ny dirigent inte kunde hittas. Vid manskorenssoar6tillsammansmed Hango
strikorkester 1935dirigeradeskoren av Bruno Pettersson,en till orten nyinflyttad ung
folkskollirare. Kvalitativt hadekriren gjort i rigonenfallandeframsteg,skrevkritikern.
Sammair gjordekoren ett besoki Skogbydiir publiken svekden drygt 20 man starka
singarskaran.I sambandmed dennakonsertndmnsforstagingen k<irenshjdltetenor
fussiLundmark som blev en stottepelarei tre decennier.Sammair fick kcirensitt mdrke
signeratav forstatenorenElfstrom.En egenlystringssingskrevsav Hjalmar KroKors till
SuneCarlssonskomposition. Till en borjan gick singen under namnet "Lystringssing",
sedan"Sing for HangciManskcir'lIdag kallassingen "Hdr dbr Land och Hav" si som
inledningstextenlyder.
SuneCarlssonitog sigdirigentskapetir 1935vilket var ett lyckokast.I det iLretskonsert
ingick bl.a."Gubbendr Gammal'l"Hang<iMarsch'och Carlssons
komposition"Granitblommanl Kritikern skrev att kcirensprestationerunder denna erfarna och skickliga
dirigent var i alla avseendenerkdnnansvdrtgoda.Sty"rkanvar 22 man.

|O-irsjubileummed "egna"sAnger
Vid jubileumskonserten
den 30januari 1937var koren28 man stark.Konsertenborjade
och slutademed dirigentenskompositioner "Sing frir HangciManskor" och "Granitblommanl Vid flygeln satt korens trogne ackompanjatorErkki Karjalainen.Konserten blev samtidigt avskedskonsertfor dirigenten som hade fitt ny tjinst I Abo. publiken stdlldetalrikt upp vid konsertensom blev en framging. En negativomstindighet
var dock bristandebehirskning av stdmmanhos en del av singarna. Flygelnvar dven
ostdmdmen Karjalainenskotteden otacksammauppgiften fortjiinstfullt.
6togsig uppdragetsom dirigent.Singarskaran
var nu nigot over 30.
|ohn Svensson
Svenssons
tid for dirigentskapetblev allt mindre och Bruno Petterssonfick ita sig en del
"Nattlig Madonna"och
av ovningarna.Vid konserten1939framfdrdesbl.a.Fougstedts
"Landkjenning'i Vid flygeln satt nu doktorinnan Lundmark som skotte ackompanjemangetmed bravur.Bide kor och dirigentprisadesi tidningspressen.

Tynandetillvaro under kriget
Under kriget lig verksamhetennere. Hango blev illa itginget icke minst pi grund
av tvingsarrenderingen1940-4I. Vid irsm<itet 1945hedradestvi stupadesingaremed
en tyst minut. Kcirensord fordes di av Petterssonoch till dirigent valdesf. Svensson.
Koren bestod av 20 man. Ingen konsert noterasi bladet forrdn det blev dagsfor nltt
jubileum. Svenssons
bortfllttning frin orten tvingadekoren att sokany dirigent.
Koren hadelyckatsfi den inspirerande,musikkaptenen
Alfred Holm som sin dirigent.
Vid sammatidpunkt borjade Erik "Byson' )ohanssonsjungai koren. Han minns Affe
som den enda dirigent sedan1946som krd,vtrepertoarenutantill. Nyrekrltering ledde

till att jubileumsk<irenhadendrmare40 man. fubileumskonsertenhcillsi samlyceetsfullsattafestsal19 april 1947.Ur repertoarenkan ndmnas"Vaggvisafrin Kentucky"och
"OIav Trygvason'lKonsertensavslutningsnummer"Donau Sjung"klaradeackompanjatoren Lundmark bdttre iin koren. I ovrigt fick koren god kritik med undantagav forsta
vid Milan'ansigs ha gitt
tenorensom inte klaradehojdernai alla singer."Sjcifararen
pi Officerscasinot
ett
biist.I sambandmed festligheterna
efterkonsertendiskuterades
samarbetemellan de tre manskrirernai Vdstnylandi form av en samkonsert.

Utlandsturn6till Sverigeoch Danmark
Den forstautlandsturn€ngick av stapelni juni 1949.Infor resangavkriren en konsert
med sin jdmna och bdrandestdmmavar en angendm
ddr krirenssolistGuy Fagerstrcim
innehrillbl.a."En Alskelig\ftin' ftir kor och solist,"Lemmen
bekantskap.
Resekonserten
Muisto" och "Gammalt Porslini Sjdlvaresantill Sverigegick med ingbit, som frin
Helsingforsgjordestrandhuggi Hangcienkomfor att ta manskciren
ombord.SomreseledarefungeradePaulSkand.Erik "Byson"fohanssonminns livligt dettasingardventyr.
Det var inte alla fcirunnatatt i efterkrigstidens
Finlandmed materiellnod fi kastasig
overdignandematbordsisomkorenfick pi dennaresa.Hangotidningenskrev:"Hango
Manskorresteigir kl. 18med Wellamofrin Hangohamn.Korenfoljdestill hamnenav
praktiskttagethela Hangcistad.Flerahundra fylkadesig l6ngsengelskamagasinetoch
pappersskjulet
och ndr biten lade till precispi bestdmtklockslagborjadeomfamningarna och kyssarna.Niisdukarnakom fram ibland, kamerornatogs i anvlndning
och resfeberkurvansteg kraftigt. Tillsammansmed en skock barn embarkeradekorkramningar.
medlemmarlandgingenoch relingenskiljdedem slutligt frin anhcirigas
Blandde sistasom stegombordvar korensordforandemed fru och dirigenten.Firden
kunde borja efter att fartygethadelegat l0 minuter vid kajenl
Koren sjong i Halmstadpi Svenskaflaggansdag. Krirordforanden|ussi Lundmark
hdll tal. Han framholl betydelsenav det stod Halmstad gett Hangri efter kriget. Kriren
hann ocksi se en fotbollsmatchoch bj<idpa krirsing i pausen.Fdrdengick vidaretill
Hangcisvdnort i Danmark, Gentofte.Ddr konserteradekoren i regi av Foreningen
Nordenslokalavdelning.
Pi returresanfrin Stockholmtog biten inte ilandi Hangoutan
Hangobornafick kliva overi tullbatenIsokari.Det trottaresesdllskapet
stegiland i Ostra
hamnen dir tullen forrittade sedvanligkontroll vid ett for tillflillet uppstd,lltbord.
En hadekript griisklippare,
en annankom
Singarnahadegjort uppkopi vdsterlandet.
bdrandepi en stor mattrulle over axeln.Alla klaradetullgranskningenvdl, berdttar
Byson.Resankalladesfor "ettsagoliktd'ventyr",
berittar den nyblivneriddaren avTuborg
ols orden fussi Lundmark och sekreterarenSvenHolm i tidningen. Med 62 man var
koren i slutetav decennietstorstundersin 90-irigahistoria.

Lustspelfcir Norgeresa
1950-taletborjademed ovningarinfor 25-Arsjubileet
leddaav Alf Holm. Korenbestod
av 50 man. Jubileumskonserten
gavspi sj?ilvstiindighetsdagen
1952.Singer bekanta
fdr dagenspublik var "Olav Trygvasonl "Sirkka'i "En Latmansmelodi"och "Finlandia'l
Enligt kritikern fick dirigenten Holm och solistenGuy Fagerstromlivligt bifall. Damsektionenuppvaktademed en fanasom spikadesi borjan av konserten.
En resatill Narvik i Norgefciretogs
genom
sommaren1955.Krirensamladeresepengar
ett sing- och lustspel"Fari luften' i 8 tablier.En avhuvudrollsinnehavarna
Erik fohanssonberdttaratt forestdllningen
gavstre ginger i fullsattastadshuset.
Spelethandladeom
en flygresatill Kapstaden.Tor-Rolf"Tuje" Lindblom var under sitt andrasingarir en
av solisterna.Ddrtill medverkadeett tiotal dameri forestdllningen.
Onskatekonomiskt
resultatuppniddes.
Sjilva resan foretogsmed tig via Tornei och Boden. Tyviirr kunde inte ordfcirande
Lundmark delta pi grund av sjukdom.Forstaanhaltenvar Kiruna, dhr ortensmanskor tog viinligt emot och HM gav en konsert.Blandsingernaprisadetidningspressen
sdrskilt"Finlandia'kanskefor att den framfordesmed kdnslaav mdn somfor baradrygt
l0 ir sedanmed vapeni hand forsvaratsitt fosterland.
Pategstationenmotte Narviks mansk<irmed sing. Konserteni Narvik var lyckadmen
publikensvek.Ddreftergick resantill Lofotendir koreni hamnenmottesav den lokala
manskorenmed s6ng.Konsertenblandoarnai Nordatlantenvar vdlbesrikt.
Returresangick for en del med Hurtigruttens bit till Trondheim, varifrin man ikte
vidare med tig till Oslo och Stockholm.Andra valde av ekonomiskaorsakeratt stanna
dnnu en natt i Nordnorgeoch itervinda sammarutt som man hadekommit.
Koren firade sitt 3O-irsjubileummed HangosnyutndmndakapellmdstareFabian
Dahlstromsom dirigent.Konsertensom gick av stapelni Stadshuset
fu 1957innehrill
htet vel svirsmdlt korsAng.Litet mer av vdrmanderomantik och traditionellklang'Girdstango"
f,dgringefterlystesav kritikern i pressen.Den som varit med och sjungit
och "Paradisdag"
forstir att repertoareninte var si ldtt for varkensingareellerihorare.
Krirensstyrkavar di knappt 40 man.

Sing pi Gotland,gister frin Hamburg
Damsekionensom grundatsir 1951och som fram till dessadagarstott koren med
olika praktiska gciromil sdrskilt under konserteroch festeroverrdckteFinlands flagga
it ktiren 1963och en nykorfana ir 1978.Man hadebedrimtatt den gamlafananfrin
ir 1952inte tilde mer slitage.Blandresornakan ndmnasrekreationsresan
till Gotland
med HansaExpress1964.Det var bekvdmtatt fi stigaombord i egenhamn ocksi om
overfdrdenpi grund av storm blev grppig,berdttarTuje.Fartygettrafikeradelinje till
Tysklandmed strandhuggpi Gotland.Det var f<irstagingen singarnatog sina damer
med pi resa.

Nigon egenkonsert hrill kriren inte men kontakterkndts till singarepi Gotland.Vid
ett av tillfd,llenasjong Tuje solot "Gotldndsk Sommarnatt".Efter detta verksamhetsir
hoppadeen del singareav och korensstorlekminskadefrin 39 till 33.Dettavisaratt en
kor helatiden borde ha lockandeprojekt i en inte alltfor avldgsenframtid.
och festbankettpi Regatta.
Korens40-irsjubileumfiradesmed konserti stadshuset
till Hamburgtillsammansmed Ekendsoch Karis
Ar 1968gjordekoren en konsertresa
manskorer.Soderutgick resanmed flyg, returen skeddemed bAt frin Kopenhamn.
Det var ett svarsbesrik.
1965hadeen kor frin HamburggiistatHango.
skriven av sekreterarenOle Lindstrom kan man ldsa
I korens verksamhetsberdttelse
att konsertengick av stapelni Hamburgskonserthusmed ca 350 personeri publiken.
rapporterarom ett "sjoslag"pi Elbemedan
Resekoren
var 5l man stark.Sekreteraren
Bysonberdttarom besokpi St.Paulioch Reeperbahn.

Fabian Dahlstrom trider till
FabianDahlstromblev en av de mestlingvarigadirigenternai korenshistoria.Till hans
uppgifter som stadenskapellmdstarehrirde att dirigera korer och orkestrar.Dd'rforvar
det naturligt med samarbetemellan Hangokorerna.Ocksi samarbetetmellan lokalforbundeni Vdstnylandoch Abolandtog sin borjani slutetav 1960-talet.
Dirigentblte skedde1967de Dahlstromtilltradde en musikldrartjiinstvid seminariet i Ekeniis.Till eftertridare pi dirigentpostenvaldesHans Liljeqvist. Forutom egna
konserter och l-majsing deltog koren i de irligen iterkommande lokalforbundsbegivenheterna;
singfestpi sommarenoch Singensdag kring den 21.3.(Paciusoch
och Karis mansKoren sjongdi' tillsammansmed Ekend,s
SigurdSniresfodelsedag).
korer.Singensdag firadesturvis i Abolandoch i VdstraNyland.I januari 1974deltog
koren med musikprogramvid Hang<istads lO0-irsjubileum."Granitblomman'var
manskrirenshuvudnummer.
Forsamlingens
nya kantor Harry DahlstromeftertrdddeHansLiljeqvistpi dirigentposten.Han hadesjdlven underbartvackerbarytonstammasom han gladdepubliken
med i solonummer.Antalet singarevar dnnu nirmare 40 men btirjadesminingom
minska di nyrekryteringenvar ndstanobefintlig.Koren holl traditionsenligt50-irsjubileumskonserti stadshusetmed festbankettefterit pi Regatta.Ktirenslingvariga
efter dettajubileumsir.Han
ordforandeK.J.Lundmark avgickfrin ordforandeposten
haderedan 1973erhillit krirensforstafortjenstmarkei guld efter att ha varit ordforande
strdcktesietotalt 6vertre decennier.
i ca 25 ir. Hansordfcirandetid

Plorr tar over kor i kris
Di Harry Dahlstrom likt Sune Carlssonfick tjiinst i Abo miste kcirense sig om efter
ny dirigent. Naturlig efterfoljarevar nya kantorn Olav Sriderstrom.Han stannadedock
inte ldngepi den posten.Olav "Plorr" Akerbergitog sig dirigentposten1984di k<iren
var i nod. Singarledenglesnadeoch egnakonserterkundeinte merahillas. Mest sjring
koren i anslutningtill julkonserter,Singensdag,Singfesteroch ndr nigon singarbroder
foljdestill sin sistavila. EkendsManskrirdrabbadeslikaledesav manfall.Samarbetet
mellan dessatvi korer blev ett miste for att korerna overhuvudtagetskulle kunna fortsdtta.Sammafenomen giillde minga andra kcirer i SvensKinland.Det var inte pop att
sjungai kdr. Var det kansketelevisionenoch femdagarsarbetsveckan
som bidrog till att
folk hellrestannadehemma?
Plorr Akerberg var god andrabassingarei Ekenls Manskor si det var naturligt att
etablerasamarbetemellan krirerna.Korens6O-irsjubileumpasserade
obemdrkt.Det
firadespi Officerscasinot
i kretsenav de "ndrmastscirjande
1Singarskaran
hadekrympt
och ildersstrukturenvar ofordelaktig.Samarbetet
med Ekenis Manskrirgjorde dock
att ktiren den 1.3.1997
kunde hilla en 7O-irsjubileumskonsert
pi segelforeningen
HSF.
Denna konsert var Plorrs sistasom dirigent. Han avled tragiskt i sviternaefter en bilolyckapi hemvigen frin en ovning. Han iir den som beklatt dirigentpostennhstldngst,
ca 14 ir, overtriffad endastav Hans Mecklin.
Bland resornakan ndmnaskonsertpi Oseli Ekendsvinort Kuressaare
irl998. Det
var di 30 ir sedanktiren senastgjordeen singarresatill utlandet.De tvi manskorerna
frin Hangooch Ekeniishadetillsammansdrygt 30 man i ledet.Pi dennaresafungerade
RolandNise som dirigent medan HansMecklin i egenskapav singarei Ekendsmanskor
skottereseledarskapet.

Nytt millennium med singfest iTallinn
Den 17.6.2000
restekrirentill den fcirstaestnisk-finldndska
singfesteni Tallinn.Pi stora
singestradeninvid Finska viken sjring koren med river 1.000andra manskorssingare
och nigra tusen singare totalt. Det var en miiktig upplevelseatt marscheraden tre km
linga vdgenfrin centrum med fanor,klingandespeloch sing. Singartiget var uppstillt
i ittamannaledoch HM:s itta deltagaregick i ett led med Aulis fanssonsom fanbdrare.
Pi marschvdgen
hcirdespubliken ropa "Hyvd Hango meeskoor!"ndr de ldstenamnskylten.Den sjunganderevolutioneni Estlandhadeiigt rum pi sammaestradnigra ir
tidigare.Singfestenhedradesav presidentLennart Meri.

Tillvd'xtunder Mecklin
Samarbetetmellan manskorernai Hangd och Ekendsfortsatte till ir 2002. Ddrefter
lyckadesman att med nya dirigenter fi mer folk i stdmmornaoch korerna kunde iter
ge egnakonserter.Kcirenslingvarigastedirigent, Hans Mecklin, tilltradde frin januari
1998.
Singarskaranvdxte under det nya irtusendets frirsta decenniumfrin ca 10 till over
30 singare.Den fdrsta av en rad projektkonserter,"StjdrnhimlenI gavsi Hango,Ekeniis
och i Mariehamn ir 2003.I Hangd och Ekend'shadekoren ocksi med sig en gossgrupp,
varsmedlemmarkorenssingaresjdlvaproducerat.Konsertenvar samtidigten iskidlig
kurs i astronomi.Repertoareninkluderadebl.a.Angelus,Vintergatan,En minskensnatt
pi slottsbackenoch Gubben i minen. Magnus Lindstrdm frigade, och Hans Mecklin
svaradeoch beskrevolika fenomenpi stjirnhimlen.
I Mariehamn deltogkoren ocksi i det av MariehamnskvartettenordnadeSingartinget
med ca 10 manskorerfrin SvensKinland.Den musikaliskahojdpunkten i Baltichallen
var att lyssnatill bl.a.AkademiskaSingforeningen,BraheDjiiknar, MM och vdrdkoren.
'grdsrotsnivil'
med tre singer: "Hdr dir Land och Hav",
HM representerade
krirer pi
"Tersen'med astronomiskaord och "Man borde inte Sova'lInf<irdettaprojekt skaffade
koren morkblia vistar med korensemblemoch fluga.
Lr 2004friretogkcirenen resatill Tallinn. Diir sjongkcirenvid Svenskadagen-festeni
Svenskakyrkan och blev synnerligenviil mottagenav forsamlingenskyrkoherdePatrik
Goransson.BI.a.rektorn for Svenskafolkh<igskolani Estland,StenWesterholm,ndrvar.
Di Hangogilleti Helsingforsfirade jubileum den 1.10.2005inbj<idsen dubbelkvartett
frin Hango Manskor. Kciren fick det hedersammauppdraget att sjunga pi Svenska
klubben. Hela 18 man anmilde intressevilket var klart fler 6n vad arrangcirernahade
fin stdmningkring middagstankt sig.Alla bereddesdock platsoch trdngseln,skapade
borden dar korensprestationeruppskattades.

Projektkonserternafortsitter med "Havet"
"Havet"-projektetskonsertergavsiren 2005-2006i Hang6,Ekends,Karis och Pargas.
Kledd i kordr?ilt gjorde koren en seglatsi ljud och bild i sydviistraFinlandsskiirgird.
Kormedlemmarsbilder i anslutningtill temat projiceradespi storskdrmmedan k<iren
sjringsinger sisom "Ta mej till Havet'lDrommens Skepp,Natthamn,TangoMerellii och
Vd'derleksrapport.
Publiken uppskattadehelheten.
Kontaktenmed rektor Westerholmledde till att kriren i februari 2006gjorde en konsertresamed Havet-projektettill Hangosvdnort Haapsalu.Westerholmssvenskafolkhrigskolahar Haapsalusom sin stddjepunkt.Den resangavk<irenmycketbl.a.tack vare
busschaufforenBob Tigerstedt som kdnner viil till Estland och framforallt de gamla
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svenskbygdernaddr. Ett par representanterfrin HaapsaluMeeskoorndrvar vilket kan
leda till framtidasamarbete.
Manskorendar ar jemngammalmed HangoManskoroch
ungefdrlika stor.
I september2006 gick kcirresantill dirigentenssommarkommunInio. Ddr deltog
kcireni hogmdssanmed egnapraster(Helanderoch Hansen),organistMecklin och
kcirsing. Efter missan gavsen kaffekonserti fcirsamlingshemmet.

Linga traditioner till jul och l:sta maj
Koren har en ling tradition att sjungain viren med traditionellavirsinger pi 1-majmorgonen.Frirr gjordesdet pi trappannedanforkyrkan. Man fl1,ttadetill Casinoparken
ndr stadenbyggdesingestradenddr. Denna anvinde koren f<irstagingen vid 1-majs6ngen1973.Efterdet har dvenCasinotrappan
anvdntsndr nordanvindenpinat pi mot
estraden.Numeraskermajsingenkl. 11pi formiddagentillsammansmed HangonSuomalainenSekakuoro.
Eftermajsingenhar koren ofta avslutatsingariretmed en l-majlunch,sing och gladsamvaro.
fulkonserttradition har koren haft i civer30 ir. Den konsertenhills alltid i kyrkan
tillsammansmed damkrirenoch till en brirjan ocksi med den blandadekrjren Vox
Humana.Efter att Vox HumanaupphordetilltraddesinggruppenVoistersoch senare
HangonSuomalainen
Sekakuoro.
Under en ling rad ir har koren anlitats vid stadensbegivenhetersisom sjdlvstdndighetsdags-och svenskadagenfester.
Koren har dven sjungit pA "gator och torg",
bland annat i hamnenspassagerarterminal
under Superfast-linjens
tid, i jdrnvdgsstationen,pi Berggatanoch i Bio Olympia.Under senareir har koren sporadisktupptrdtt i sambandmed Forneldarnas
Natt och Hangodagarna
sistaveckoslutet
i augusti.

1-majsdngen
pd Casinoparken
2014.
Foto:TeroLehtonen.

n

Med jubileumsprogram
till Kuressaare
Den 18.3.2007
stlllde koren upp for 80-irsjubileumskonsert
i stadshusets
fullsattafestsal. I konsertensf<lrstaavdelningsjong den festkldddakriren traditionellamanskcirssinger, i den andrablev repertoarenldttareliksom dvenutstyrseln.Konsertenavslutades
med en festmiltid i foaj€n.
Korenhadedi nyssstigit in i dataildernoch fitt en egenhemsidawww.hangomanskor.comsom i skrivandestund fortjdnstfullt upprd,tthillsav Jan-Erik")anne"Tirominen
som tidigare ocksi var aktiv forstatenor.
Vid Vistra Nylands Sing- och Musikfcirbunds 90-irsjubileum i seminarieskolan
i Ekendsden27.10.2007belonadesHM som fcirstakor med det nyinstiftadeAmor
Musices-prisetvars statyettgavs"it en kor med projekt som varit skapandeoch som
utvecklatsin verksamhet".
Koren inledde ir 2008med krirens8l-irskonsert dlr man iteruppfordejubileumspi Oseli Estlandddr konserten
konsertensprogram.Sedanbar det av till Kuressaare
uppfrirdesi biskopsborgens
medeltidasal som bjod pa god akustik.I konsertendeltog
den 17man starkalokalaviirdkorenSUM med fyra egnanummerplusde gemensamma
singerna"Hakkame"och "Finlandia'l
Underresantestadek<irenbl.a.akustikenvid Kaali-kraternmed "Dine liksomAskan'l

Hangb Mansk\r
8 l. aast ap J c\.ak(t ntserl
/l,r[f rrrr!,\ tjrr {r ]d r{l

Ar 2008sjdngHM sitt 8}-drsjubileumsprogram
i Biskopsborgen
i Kuressaare.
Hcirgesfdrsmak vid ingdngentill sthdshuseti Kuressaare.
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den 14.3.2009
HangdManskdr introduceradede mycketpopuliira sitskonserterna
ingdriniivadesdngerochallsdngermedpubliken
i Brankis.I sitskonserterna
fr dn skilda snapsvisehtifien.

Forstasitskonserten2009
Under slutet av ir 2008 ovadekoren intensilt fcir sin forsta sitskonsertsom initierats
av Mecklin. Konserten (som torde vara den f<irstai sitt slag i Viistnyland) holls den
14.3.2009
i fullsattaBrankis.KorenstoastmasterMagnusLindstromhllsade:"I detta
ogonblickfaller det sig naturligt att citera nigra rader ur (USA:spresident)Barack
Obamasinstallationstal:
Jagsdgerer idag att de utmaningarvi stir infor ir reella.De dr
allvarliga,och de dr minga. De kan inte bemdtaslett eller snabbt.Men detta ir Hangri
Manskor med publik - de kommer alltsi att bemritas".
Efterit skriver Biggan i HT "Det finns lisare som pistir att jag bara skrl'ter och
berommer(hur kan man lisa si fel?)men nu vill jag ge dirigentenHans Mecklin en
elogefor verkligt fint utfort arbete,han har lyckatsdriva manskorenatt presteranastan
det otroliga i friga om idder,pihitt, roligheter och trivsel - inte att forgltimma singargliidje hos de trettiofem aktiva singarnal
Under sommaren2009sjongkcireni rekrlteringssyftevid tvi tillftillen pi kvillstorget.
Och pi morgonenden 6.9.2009startadek<irenvia Kasndsoch Rosalatill Hitis kyrka diir
man deltog i hrigmdssanmed predikan av kdrbrodern Henrik Helander assisteradav
KlausHansenunder nattvardenoch HansMecklinvid oreeln.
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Kirleken storst av alla projekt
underdet nyairtusendetkulmineradevid 38 singareir
HangoManskorsmedlemsantal
kd,rlekskonserten
Arets storsatsning,
2010som blev ett livligt ir med 10 upptrddanden.
"Con Amore'luppfrirdesi april i stadshusets
festsal,i SigurdSniresaleni Ekeniis,i Karis
Ungdomsforenings
svenskaligstadium, i Wrethallai Kimito samt i Gammelstadens
lokal Berghyddani Helsingfors(HM:s forsta egnakonserti Helsingfors).Konserten
Till konsertenhtirde
togs viil emot av publiken och kritiken pi alla konsertplatserna.
"Nur im Herzenl
"Kdrleksvals'l
16 singer,t.ex. "Har du Visor min Vdn'l "Romanssi",
"Midsommarndtternal"Only Love'l"Satumaa"och "KalliolleKukkulalle"(somkom att
Fleraav
bli en "signatursing"for koren i flera efterkommandekonsertsammanhang).
av HansMecklin och RolandNdse.
singernahadearrangerats

Kiir lt.'!u:"k{iti,-,t: t i

Con Amore

@rlunSManskor
D i f i g e n t :l l a n s M e c k l i n V i d p i a n o t :R o l a n dN d s e
Solisteroch liten orkcsterur kiirensegna led

ligstadium,
Karissvenska
torsdagen
den25.3.2010kl. 19
Wrethalla,
liirdagen
den10.4.
kl.l/
Kimito

medverkar
Manskoren
Raseborg
den25.3.
l5 € ingir kaffeunderpauscn
I biliettpriset

Valkommen!

HM:s mestbejublade
var kdrlekstemakonsert
konserten
ConAmoresom
uppfbrdes
underdr 2010
i Hangd,Ekenas,Karis,
Kimito ochHekingfors.
Dettarir pcirmbildentill
programbladet
dcirkdren
poserari kdrviistochvit
skjorta,trotsatt man vid
sjrilva konsertt illfrillena
anviindenyinskaffade
rdda skjortor.

FREDAG
9 APRIL
2O1O

(02)274ts00. E-posrNYHETER@FABSYF|
ABoUNDERMTTELSER,'rtti

Kiirlekskons
ert i Wrethalla
Ltirdageu den l0 april hAller Hilgii Manskiir sin konsert Con Amore i Wrethalla
i Kimilo.
Konserten innefattar traditionella slnger, folkvisor, schlager, pop och tmgo
under ledning av ktirens dirigent Hans MecLlln. Ett fle!tal av sengerna har arrangerats av kitrens vicedirigent
och ordinilie pieist RoIild
Nese.
Under 2000-talet har
Hangti Manskdr satsat pa
egna proiektkonserter,
Stjiimhinmel och Havet,och
de fiiljs nu av kdrlekskomerten Con Amore.
Kiiren som mder dessair
vuxit och idag bestlr av n!rmare 40 medlemmar, framtriider med flera olika musikaliska irolag. Mm h* flera
solister och instflmentalister pe tlwpet, gittrr, trummo!, elbasoch dragspel Som
ktireDs pianist fungerar vid
detta tillfiille Slgurd ldmil.

Hant6mrekfr. Siungeri Wrethatla
den ro aprit.

Bo-Erlk
Hlld6n
har
siungit med i 45 fu.
-Sfuggemenskapen 6r si
viltig mh helande. Mu kan
f||]t Btckerman b6riade i vara triitt niir man komer
kiiren 2003pi iivning, men man blir si
-lag tycker om att sjunga pigg. Min favorit ?irMidsomoch singgemenskapen ger marnitterna 16r texten Ar sl
ett fint avbrott i det vanliga jettefin!
livet. Fdr mig 5r Romanssi
Ralf Holmberg, som varit
den sing jag tycker best om med i 4 er tycker kiirsengen
fii! den Uter se fint!
Ar bra avkoppling frin jobbet

och en Iil samvaromed ett
mycket brokigt g:ing.
-lvlan vill inte missa en
enda iivningskvill. Jag blir
pi sl gott humiir niir jag fAr
siunga ut i Kalliolle kukkulalle!
Magn[s Llndstr6m iir
medlem spdm 18in
- Sengener en viktig del av
mitt liv och iag mer sa jettebm av det. Jagtycker om Nur

im Herzen fiir den iir en riktig "karasing"!
P-j Iahtlnen slger:
-Kiirsing ar mitt storsta
fritidsintresse, Jaghar sjungit i fyrtio er och de senaste
20 i deru kiir, diir iag kinner mig sehemm. tag tycker
mest om Kristallen den fina
Iiir den hu s6 vackertext.
tunmlf,tlblands

"Biggan' tyckte i HT att det var ett synnerligenvdlsammansattprogram:
Recensenten
"Det var med kerlek och omsorg Hans Mecklin och Roland Niise behandladesin krir,
sitt material. Ndstan alla melodier var som gjorda ftir konserten.Av solisternavar det
Kimmo Miikipeska som sjong ut i "Nur im Hertzeri'till ett fcirtriiffligt uttal, de owiga
herrarna borde ha mer styrkai rostenoch klarareuttal'l
Den 3.9.2010sjcingkcirenin SvenskaGirden Brankisefter den omfattanderenoveringenoch doneradedi till huseten gong-gongsom tillverkatsavkdrbrodernTor-Rolf
Lindblom.
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Lov och pris,sing till blismusik
Hangri Manskor startadeir 20ll med en andra sitskonserti Brankis den 5.2.2011.
popularitet.
Det var iter fullsatt med 180 personervilket visadepA sitskonserternas
Vid FSSMF:s
singfestTa i Ton i Abo den 10.-12.6.20llframfcirdekorenett 20-minuters
egetprogrami Solennitetssalen
vilket enligt Mecklin tog priset myckettack vare den
utomordentligaakustikenoch den vilt hejandepubliken med bl.a. Uppsalamanskors
grundareGina van Dam och HM:s tidigaredirigent FabianDahlstrom.Koren deltog
iiven i FSM-kcirenoch singarmarschentill domkyrkan i det sommarvarmavddret.
Den 8.12.2011
gjordekoren iter historiagenomatt upptrdLda
tillsammansmed Hango
Blisorkesterkring temat finliindsk musik. Konsertensom bl.a.inneh<illsingerna "Virt
land" (Runeberg),"Kesiiilta'l"Gammalt Porslin","Svanen","SeitsemdnMiehen Voima"
och "Poijat" gavsddrpi foljande ir dven i kulturhuset KIVA i Salo och i Sniresalen
i Ekeniis.
Kcirendeltogi "maratonkonserten"
som firade FSM:s75-irsjubileumi Tapiolasalen
i Esboden l2.ll.20ll. D?irfick koren mycknalovord inte minst for "Bjrirneborgarnas
Marschl
Pi grund av andra engagemangdeltog koren inte i den gemensammajulkonserten
i kyrkan, en parentessom noteradesmed besvikelse
bide av kor och publik, och som
ddrefterinte upprepats.

';,:g*::'};t't]i;,

En av HM:s stdrstaproduktioneryar samarbetetmedHangdBldsorkester
somresulterade
i en konsertkring tematfinkindsk mu&iksom uppfiirdesi Hangd(Brankis,ddr bildeniir
tagen),Ekeniisoch Salo.
l6

pd salutorgeti Abo grupperadefdr sdngarmarschoch en egen
Glada sdngfestdeltagare
som dirigentenriiknar som HM:s frdmsta upp21-minutersavdelningi Solennitetssalen
publiken.
ypperligaakustikochdenvilt pdhejande
trridanden,inte minsttackyaresalens

Abba-Beatleskonsert och Tartubesok

1

i
i
li

Efter upptrddandenamed projektkonserten"Finl?indskMusik' deltog HM i april i den
i Brankis tillsammansmed Hango Damkor' Hango
bejubladeAbba-Beatles-konserten
samt singgruppensVoisters.Konsertenleddes
Vinner
forsamlings gospelkor,Visans
av primus motorn, kantor Roland Ndse.Manskorensbidrag bestodbl.a. av "Yellow
Submarine'l"Yesterday"och "Ring, Ring'i
besoktekoren (avec)Tartu ddr man upptriiddei SalemiKirk
Den 12.-14.10.2012
(Salemskyrkan),
tyviirr for en mycketliten publik. Bl.a.sj<ingsdi "Tolv Rovare"pi ryska
och "Hakkame Mehed" pi estniska.Trots publiKallet var stdmningenp6' topp under
resansom omfattadeen spontan"konsert" pi ridhustrappan, en festmiddagpi restaurang Volgaoch snapsvisesingunder kryssningenmed Baltic Princess.
En del av koristerna deltog i juni sammair i en s.k. flashmobpi kviillstorgeti Ostra
hamnen fcir att frhmja k<irsingenoch en ny lokal radiostation som fungeradeunder
sommaren.
Den tredje sitskonsertengavsden 9,3.2013av en rekordstor kor pi 37 man (endast
en aktiv frinvarande) for en publik pi ca I70 personersom ivrigt deltogi de allmiinna
snapsvisorna.
1a

l!

Det hadefrin ir 2011utvecklatstill en tradition att ge en minikonsert vid Zoologens
Visionarium-synposium fcir synforskarevilket dven skeddedven hcisten2013. Nigot
senare stod kdren vdrd fcir VNSMF:s hostpartaj och gav tvi adventskonsertertillsammansmed EkeniisManskor,en pi var ort.
Arets 2014storsatsningvar 7E-delskonserten
som fortsattetidigare irs temakonserter
Stjiirnhimlen,Havet,Con Amore och FinlandskMusik. NamnenliS bestodrepertoaren
av singer i treqerdedelstaktvilket innehrill mycket annat en valser:"Bort Allt Vad Oro
Gor'i "Uti vir Hagdl "Lennd mun Lempeni" och "Vid Strandenav Dnjepr" hcirdetill
programmetsom uppfordesden 2.11.2014
i Brankis.
En av 6rets hojdpunkter var deltagandeti Finlands SvenskaManssingarfcirbunds
Singartingden I1.10.2014i Konstfabrikeni Borgi. JurynbedomdeHM som horande
till den owe halvan av mittstrecketvilket var ett sott vitsord i den tuffa konkurrensen.

Mecklinavslutari Uppsala
Under ir 2014 hade Hango Manskciretableratkontakt med Gina van Dam som vuxit
upp i Hangci och som nyligen grundat Uppsala Manskrjr bl.a. inspirerad av Hangti
'Alla
Manskor.Samarbetet
leddetill en samkonsertpi Brankisden 18.4.2015.
var synbart entusiastiska
over samarbetet,
konsertenvar underhillandeoch festligmen jag
saknadefinslipning i tonbildningen i bida krirerna",sammanfattaderecensentenLeena
Immonen.
Virterminen 2015avslutades
med sing vid PerSardnsoch CarolaForteliusbrollop i
segelpaviljongen
HUS den 13.6.2015.
Sivitt man vet var det korensforstaframtriidande
vid ett brollop. I augustihadekcjrendranatt sti for "fcirsingare"vid a'capellasinggruppen
Club For Fiveskonsertpi Viking Motel.
Hans Mecklin som dirigerat HM i 18 irs tid avgick i slutet av fu 2015och liimnade
kriren utan ordinarie dirigent. Fore Mecklins avging hrills dock en avskedskonsert
i stadshusetsom fungeradesom genrep fcir den forestiende svarsvisitentill Uppsala.
I sambandmed hemmakonsertenutsigs Mecklin till korens forsta hedersdirigentoch
han erholl ett kulturdiplom av Hango stad, uppvaktadesoch bekjnadesav koren med
singen "Mecklins Dirskap" till text av forsta tenoren Per Sardnoch musik av ]ean
Sibelius.
Konsertresantill Uppsaladen 2-4 oktoberblev en succ6.HM sjongmed Uppsala
Manskdr och damkdrenMunviga i fullsattaMikaelskyrkanddr det ridde en varm stdmning. Till repertoarenhorde bl.a."The Story of the Rose","K1'rieEleisonl "En Afton vid
Mjorni "Hostvisa"och den gemensamma
singen"Stadi Ljus'l
'Av
alla konserterunder min ledning gir Uppsalaframom alla andra',bedomer
Mecklin.
guidningi Uppsalaoch en festUnderbesoketfick korenbl.a.deltei en dramatiserad
middagtillsammansmed de svenskakrirerna.
18

Dirigentproblemetlosersig
Trots flera tilltankta namn och sonderingarlingt f<ireMecklins slutliga avging kunde
dirigentsfriganinte losasfore Mecklin hadeldmnat koren och dessfortsattaexistens
stod pi spel.MagnusLindstromdeladebekymretmed en kollegapi Tvdrminnezoologiskastationunder senhristen2015.Det visadesig att biologenTobiasTamelander
som sjungiti AkademiskaSingforeningenoch som spelarsaxofonvar intresserad.
"Trots att vi arbetattillsammanstiinkte jag inte att losningenfanns sAnira", berdttar
Magnus.
Modigt och ambitiosttog Tamelanderfrin ir 2016sig an utmaningen,och minga
singare drog en suck av ld,ttnad.Under Tamelandersforsta ir koncentreradeskrafterna
pi att omorganiseraoch konsolideraverksamheten.
Koren hadeb<irjatkr1'rnparedan
ett par ir f<iredirigentbytetoch en generationsvdxling
var pi ging. Aven andraorsaker
bidrog till att medlemsantalettill ingingen av fu 2016sjonk till ca 20 aktiva singare.
Kcirenhade siledeskty-pt till en kritiskt liten nivi dar det exempelvisi forsta tenoren
endastfanns tre aktiva singare. Tamelanderfick riva piano si mycket att han kunde
vigleda stdmmornaoch kcirenstdmcivade
ledd av Mikael Sriderblom(tenorer)och Matti
Saloranta(basar).
Trots utmaningarnalyckadeskcirenuppr?itthillatraditionernaoch arrangerade
tillsammansmed damkorenen vilbesokt sitskonsert'AprilBacchanal"
i Smormagasinet
den9.4.2016.

HangciManskoridag
Hango Manskor verkar som en registreradftirening som ocksi utgor en kurs inom
Hango medborgarinstitut.Det dr stadenssatt att st<idakorverksamhetensom forr skrittesav en kommunaltanstdlldkapellmiistare
som indrogsi sambandmed H. Liljeqvists
pensionering.
Nu ledsstadenskorer siledesav "timlarare"(= dirigenter)vid mbi.
Kciren ovar frin brirjan av septembertill slutet av april torsdagkviillari det svensksprikiga gymnasietsHangethesalsom har en utmdrkt akustik.Ovningarnabestir av tvi
lektioner med en 15 minuters kaffepausfor geml'tlig samvaro.Den socialakontakten
och kamratandaniir viktig inom koren och stdrksav myckethumor och gliidjen over att
lyckastillsammans.Detta dr aspekterpi k<irsingensom inte nog kan betonastrots att de
inte stir att ldsasdirekt ur irsberdttelserna.
Pi korenshemsidawww.hangomanskor.com
finns aktuellinformation for nya singare
och ett digert historisktmateriali ord, bild och ljud. Det dr t.ex.mojligt att lyssnapi
ktiren pi netsajtenYou Tube och att civastdmmor genom att ladda ner melodier frin
hemsidan.
Det iir inte nodv?indigtatt kunna noter for att delta i korsingen, men ett visst matt av
musikteoretisktkunnandeunderldttalbvandet. Det d,rocksi en fcirmi'gasom naturligt
stirks med tiden.
t9

Koren ser med tillforsikt pi framtiden och arrangerandetav 90-irsjubileumskonsteren i Brankisden 28.10.2017
med efterfciljande
festmiddag.Konsertenbestir av tva avdelningarav vilka den forstadr en kavalkadgenomirtionden. I den andradelenmed
nyare musik upptrdder dvensolistenAmi Aspelund som hillit korldgermed HM infor
iubileet.

Publikoch nya sangareonskashjirtligen med
att skrivafoljandeblad i korenshistorik!

HangciManskortackar SPONSORERNA!
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