
 
  
  

3399tthh  NNYYSSSSBB  SSäännggeerrffeesstt          HHoosstteedd  bbyy  tthhee  UUttiiccaa  MMaaeennnneerrcchhoorr          1133  &&  1144  JJuunnee  22002200  
  

The Utica Maennerchor and their President Gail Miller are planning the details of 
our 39th Sängerfest.  This will be the 2nd time we will celebrate a two day event with 
a Mass Chorus Concert with each chorus performs a 10 minute program of their 
choosing and the Combined choruses will sing 5 or 6 songs under the direction of 
the Fest Dirigent.  AA  rreemmiinnddeerr  ttoo  oouurr  cchhoorruusseess,,  pplleeaassee  ssuubbmmiitt  yyoouurr  cchhoorruuss  mmuussiicc  
sseelleeccttiioonn  ttoo  GGaaiill  bbyy  NNoovveemmbbeerr  1122tthh..      
 

We cordially invite singers and friends from GGeerrmmaann--AAmmeerriiccaann  CCoommmmuunniittiieess  
tthhrroouugghhoouutt  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  to come and enjoy your heritage and if you’re able, participate in our new 
sängerfest traditions with freundschaft and gemütlichkeit.   

  
  
AAtt  oouurr  rreecceenntt  ccoonnvveennttiioonn  wwee  ddeevveellooppeedd  aa  mmooddeesstt  aannnnuuaall  sscchhoollaarrsshhiipp  ttoo  hheellpp  eeaacchh
mmeemmbbeerr  cchhoorruuss  bbeeccoommee  mmoorree  vviissiibbllee  aanndd  bbeenneevvoolleenntt  wwiitthhiinn  tthheeiirr  ccoommmmuunniittyy..
WWee  eennccoouurraaggee  oouurr  mmoorree  sseenniioorr  mmeemmbbeerrss  ttoo  ddoonnaattee  ttoo  oouurr  MMeemmoorriiaall  FFuunndd  aanndd
ccoonnttiinnuuee  tthhee  ttrraaddiittiioonnss  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  oouurr  yyoouutthh..  
  

FFoorr  mmoorree  ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  pplleeaassee  cchheecckkoouutt  oouurr  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..nnyyssssbb..oorrgg.. 
 

  
  

CCaallll  ffoorr  SSiinnggeerrss  ffrroomm  SSaarraattooggaa  ttoo  AAllbbaannyy  aanndd  ffrroomm  TTrrooyy  ttoo  SScchheenneeccttaaddyy!! 
AA  yyoouunngg  BBaarriittoonnee  rreecceennttllyy  mmoovveedd  ffrroomm  PPiittttssbbuurrgghh,,  wwhheerree  hhee  wwaass  aa  mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  
TTeeuuttoonniiaa  MMäännnneerrcchhoorr  ((NNoorrdd--AAmmeerriikkaanniisscchheerr  SSäännggeerrbbuunndd))  aanndd  ssiinnccee  tthheerree  aarree  nnoo  
GGeerrmmaann--AAmmeerriiccaann  cchhoorruusseess  iinn  tthhee  CCaappiittaall  DDiissttrriicctt  hhee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ssttaarrtt  oonnee..  
  

IIff  yyoouu  ssiinngg  iinn  tthhee  sshhoowweerr,,  hhaavvee  ssuunngg  iinn  aa  sscchhooooll  oorr  cchhuurrcchh  cchhooiirr,,  oorr  jjuusstt  mmiissss  tthhee  
ccaammaarraaddeerriiee  aanndd  ffrriieennddsshhiipp  ooff  tthhee  aalltt  cchhoorr,,  ggiivvee  TTrraavviiss  SSeeffzziikk  aa  ccaallll  oorr  sseenndd  hhiimm  aann  

eemmaaiill..    TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  ggrreeaatt  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprreeppaarree  aanndd  ppaarrttiicciippaattee  iinn  oouurr  3399tthh  SSäännggeerrffeesstt  iinn  UUttiiccaa  oonn  
tthhee  1133tthh  &&  1144tthh  JJuunnee  22002200..      CCaappiittaall  DDiissttrriicctt  SSäännggeerrcchhoorr          ((772244))  888844--33779966     tsefzik@gmail.com 
  
  

OOuurr  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..nnyyssssbb..oorrgg  hhaass  bbeeeenn  uuppddaatteedd  ttoo  iinncclluuddee  aa  nneeww  
PPrreessiiddeenntt’’ss  MMeessssaaggee,,  aa  nneeww  lliisstt  ooff  ssoocciieettiieess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  
SSttaattee  GGeerrmmaann--AAmmeerriiccaann  CCoommmmuunniittiieess,,  aanndd  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  oouurr  nneeww  
SScchhoollaarrsshhiipp  pprrooggrraamm..    PPlleeaassee  cchheecckk  iitt  oouutt  aanndd  sseenndd  aannyy  uuppddaatteess  aanndd  
iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ootthheerr  GGeerrmmaann--AAmmeerriiccaann  ssoocciieettiieess  ttoo  mmee  aatt  
hheerrmmaannkkooeellmmeell@@ggmmaaiill..ccoomm..  
  

WWee  wwiisshh  yyoouu  aa  bblleesssseedd  aanndd  tthhoouugghhtt  pprroovvookkiinngg  
TThhaannkkssggiivviinngg  wwiitthh  ffaammiillyy  aanndd  ffrriieennddss  aanndd  aa  ffuunn  
ffiilllleedd  sseeaassoonn  ooff  ccoonncceerrttss  aanndd  CChhrriissttkkiinnddeellssmmäärriikk..    

  
WWee  nneeeedd  aa  llooccaattiioonn  ffoorr  oouurr  22002200  NNYYSSSSBB  CCoonnvveennttiioonn  oonn  33--44  OOccttoobbeerr  22002200..    DDoo  yyoouu  hhaavvee  rroooomm  aatt  tthhee  iinnnn??  

  


