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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 15.03 19.00 Korøving på Byåsen skole (inngang C) 10 min kaffepause! 
Mandag 22.03 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Mandag 12.04 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Søndag 09.05 18:00 Gnist-konsert  
Fredag 18.06  Konsert i Vår Frue kirke  
Onsdag 10.11  80-års-jubileumskonserter i Lille Sal  

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

 

Påmelding til korøving 
I koronatidene må vi fortsatt ha aktiv påmelding til øvingene. Meld deg på til meg innen kl. 20.00 

søndag kveld. Litt senere på kvelden går det så ut beskjed til de 20 som har fått plass, og til de 

som evt. ikke har fått plass. Må du stå over en øving, har du garantert plass på de neste øvingene.  

Så derfor: Send meg påmelding til øvinga mandag innen kl. 20 søndag kveld. Hvis du vil 

følge øvinga på Zoom, melder du deg på det. 

 

Hei alle.  

Fantastisk å møtes fysisk igjen. Ser fram til fortsettelsen. Vi trenger nok litt tid til å samsynge oss 

igjen, og få opp korklangen. Ikke unaturlig fenomen..        ....mye god korsang også 

Jeg har valgt ut aktuelle sanger vi skal øve på fram til GNIST (valgt fra repertoaret vi har satt opp 

til jubileumsforestillingen). Vi prøver ut disse sangene på mandag, og PK setter det endelige 

repertoaret på møtet 17.mars. 

 

Følgende sanger skal vi øve på mandag 15.mars: 

-Sangerhilsen     -Blåveis 

-Nøkkens oppsang/innmarsj   -Just a gigolo 

-Die Ehre Gottes    -Olav Tryggvason 

-When your smiling   -Bohus bataljon 

-The Summer We Won´t Forget 

 

HUSK å ta med noter. Husk å lytte til lydfiler i forkant av øvelsen. 

mvh Gudrun 

Gnist-konsert 9. mai 
Vi er påmeldt og har fått plass på en verdslig konsert. Hvor er ennå ikke klart. 

 



På denne dag – 11. mars 

• I 1946 hadde Nøkken konsert i Losje Thomas Angell i losjelokalet i Ila 

• I 1964 var det nok et losjeoppdrag, denne gangen i losjens ordenshus i Schirmers gate 

• I 1984 var det opptreden på Variant-Bingoen i Sandgata i forbindelse med at Nøkken 

hadde vaktansvar der for å tjene penger 

• I 1990 var det opptreden for Bjarne Nilsen på hans 75-årsdag – far til Bjørn Erik og 

mangeårig Nøkken-sanger. 

  Trondheim, 11.03.21/Tor B 

 


