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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 10.05  19:00 Øving  
Tirsdag 18.05  19:00 Øving  
Mandag 31.05  19:00 Øving  
Mandag 07.06  19:00 Øving  
Fre/lør 11-12.06  Øvingshelg  
Søndag 13.06 18:00 Gnist-konsert  
Mandag 16.08 19:00 Øvingsstart høstsesong  
Lørdag 28.08  Mentorsamling  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
Fredag 17.09  Salmekveld i Vår Frue kirke  
ALT FRAVÆR MELDES TOR  - mobilnr. 905 35462  -  E-postadresse: torberre1@gmail.com 
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  

 

Meld deg på øving – gjerne fast! 
For å bli med på øving mandag, må du melde deg på til meg ved å svare på denne e-posten eller 

sende meg SMS innen søndag kl. 19.00 – gjerne straks. 

Det er også mulig å melde seg på fast og heller melde forfall hvis du ikke kan en dag. Da 

markerer du det i meldinga til meg eller sier i fra på øvinga.    

I løpet av søndag kveld sender jeg ut melding om hvem som får være med. 

 

Hei alle dere flotte sangere! 

Fantastisk øvelse sist, fortsett sånn, gutta! 

På mandag 10.mai skal vi ha hovedfokus på program til GNIST 13.juni. 

Nøkkens oppsang, Sangerhilsen, Blåveis,  Hallelujah to the Saints. (Jobb med tekst) 

Vær forberedt også på Bohus Bataljon, The Summer we won't forget. 

mvh Gudrun   

Rekrutteringskampanje i sosiale medier 
Styret vurderer det slik at vi er i kritisk mangel på 1. tenorer, og vi umiddelbart må sette inn 
tiltak for å få tak i flere 1. tenorer. Vi trenger også etter hvert 2. basser. 
Ett av tiltakene er å be alle sangere som er på Facebook og/eller andre sosiale medier om å sette 
inn følgende «annonse» på sida deres. Vedlagte bilde kan også brukes. 
 

Bli mannskorsanger – i Nøkken! 
Mannskoret Nøkken trenger nye 1. tenorer og 2. basser. Vi er et aktivt og livskraftig kor med 
underholdningsprofil og mannskortrøkk som trenger nye stemmer øverst og nederst i 
stemmeregisteret. Et musikalsk og sosialt fellesskap venter på deg når pandemien nå slipper 
taket.  



Kontakt leder Arve Winsnes (arvewinsnes@gmail.com /tlf. 959 06 351) eller dirigent Gudrun 
Engan Tronsaune (gudrun.e.tronsaune@gmail.com) /tlf. 91761193. 
 

Salmekveld flyttet 
Salmekvelden i Vår Frue kirke er flyttet fra 18. juni til 17. september. 

På denne dag – 7. mai 

• I 1958 var Nøkken med på «kveldshygge» i IOGTs ordenshus i Schirmers gate 

• I 1961 var det konsert på Attføringsinstituttet på Lade 

• I 1965 deltok Nøkken på sangaften i Rosenborg skoles aula sammen med Trondheims 

Ungdomskor og Sporveiskoret. 

• I 1975 sang Nøkken på medlemsmøte i NAF på Prinsen hotell 

• I  1976 deltok Nøkken på jubileumskonsert i Melhus Mannskor 

Trondheim, 07.05 .21/Tor B 
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