
   

Nøkken-info 
Nr. 1/21 (265) 29.01.2021 
 

 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag ???? 19:00 Gruppeøvinger  
Mandag 22.02 19:00 Årsmøte  
 April/mai  Helgeseminar med mentor og mentorkor  
Fredag 18.06  Konsert i Vår Frue kirke  
 Nov?  80-års-jubileumskonserter i Lille Sal  

ALT FRAVÆR MELDES TOR  - mobilnr. 905 35462  -  E-postadresse: torberre1@gmail.com 

 

Status 
Smittesituasjonen i Trondheim har blitt bedre, men fortsatt gjelder strenge nasjonale tiltak der 
det bl.a. står «Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs». Det er dessuten 
begrensninger på hvor mange sosiale kontakter vi kan ha. 
 
Det er vanskelig å vite når det blir lettelser på restriksjonene, men vi håper å komme i gang med 
gruppevise øvinger ganske snart. 26 sangere har meldt seg som interessert i dette. 
Når det gjelder hjemmeøvinger, viser vi til vedlagte oversikt over sanger på jubileumskonserten. 
 
Vi har ellers meldt oss på et digitalt kurs i sangteknikk i regi av korforbundet. Vi kommer tilbake 
til detaljene når opplegget er klart. 
 

 

Hei alle sammen! 

Ja, vi har vel abstinenser de fleste av oss nå. 

Når vi snart får starte opp igjen, så blir det som små grupper innenfor stemmegruppene. Ved 

oppstart vil det bli en ekstra ukedag i uka. Når situasjonen videre tillater det, vil jeg mixe 

gruppene, slik at vi får sunget flere stemmer sammen.  

Enn så lenge, øv på disse sangene (som ligger nederst på den vedlagte lista over sanger til 

jubileumskonserten): Bohus Bataljon, Du skal elske herren din Gud, Nøkkens oppsang/innmarsj, 

Creedence potpourri og The Summer we won't forget (NY for alle) 

NB: The Summer we won’t Forget: 

-noe mekanisk i rytmen på arret på lydfila. Vi etterstreber å synge som original (Stage Dolls) 

-jeg har valgt å ha lydfila med klikk (metronom). Varsle om dette er forstyrrende eller til hjelp. 

-Arrangementet er langt....MEN det er mye repetisjoner, så det er overkommelig.  

-Ola gjør en kjempejobb, fila ligger nå ute på hjemmesida. Både i enkeltstemmer, og alle 4 

stemmer sammen  

Stå på og lykke til! 



Årsmøtet 
Årsmøtet blir holdt i øvingslokalet (uten servering) mandag 22. februar kl. 19:00. Hvis det ikke 

er mulig å møtes fysisk, blir det digitalt årsmøte.  

Minner om at eventuelle forslag må være styret i hende senest 8. februar. Årsmøtepapirene blir 

sendt ut i løpet av uke 6. 

 

Jubileumskonserten 
Styret har vedtatt å IKKE skrive under kontrakten med Olavshallen om jubileumskonsert 19. 

oktober. Vi vil ikke blinde oss til noen kontrakt så lenge det er usikkert både når vi kan begynne 

å øve for fullt og om vi får lov til å fylle salen med publikum. 

Styret har gitt jubileumskomiteen fullmakt til å se på både tidspunkt og lokale nok en gang.   

 

På denne dag – 29. januar 

• I 1950 framførte Nøkken sketsjen «Brutt ekteskapsløfte» på årsfesten til Strinda 

kommunale arbeiderforening i Hjorten. Koret hadde deretter en sangavdeling og ble 

belønnet med «honorar, bevertning og takk».   

• I 1963 hadde Nøkken sangøvelse i Kurbadet i Kjøpmannsgata. Ingvar Birkeland, Sverre 

Pettersen og Adolf Johansen var fraværende. 

• I 2004 gjorde Norgesglasset i NRK P1 opptak av Nøkken til program om bygdesanger. 

Trondheim, 29.01.21/Tor B 

 


