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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 22.03 19.00 Korøving på Byåsen skole (inngang C) Ta med kaffe,mat 
Mandag 12.04 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Mandag 19.04 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Mandag 26.04 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Mandag 03.05 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Søndag 09.05 18:00 Gnist-konsert  
Mandag 10.05 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Tirsdag 18.05 19.00 Korøving på Byåsen skole  
Fre/lør 11-12.06  Øvingshelg  
Fredag 18.06  Konsert i Vår Frue kirke  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
Onsdag 10.11  80-års-jubileumskonserter i Lille Sal  
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  
 

Påmelding til korøving 
Det fungerte godt med påmeldingene sist, og vi var 20 i øvingslokalet og 1 på gangen       

Nå gjelder det mandag 22. mars. Meld deg på til meg innen kl. 20.00 søndag kveld, men 

gjerne med en gang! Jeg sender ut beskjed om hvem som har fått plass etter kl. 20 søndag 

kveld. Hvis du vil følge øvinga på Zoom, melder du deg på det. 

 

Hei alle dere! 

Fine øvelser. Mange av guttene synes det er vanskelig å vite om hvor hen deres stemme ligger 

hen i styrke, i forhold til de andre. Det er ikke rart under de forholdene vi øver under. Trøst dere 

med det at det er mange som kjenner på dette. Hos oss er det ikke så verst. Om jeg synes at det 

er verdt å gjøre noen justeringer på styrke, så gir jeg tilbakemelding på dette.  

PK har nå avholdt møte og satt ned repertoar mot GNIST konsert 9.mai. 

-Nøkkens oppsang (Ola har nå oppjustert alle lydfilene) 

-Sangerhilsen 

-Blåveis 

-Hallelujah 

Mandag 22.mars: Vær forberedt på at vi øver vi på følgende sanger: Nøkkens oppsang, 

Sangerhilsen, Blåveis, Hallelujah, I midnattssolen og Du skal elske Herren din Gud 

 

Gudrun 



Øving 18. mai 
Vi mister en øving på grunn av 17. mai, og styret har derfor vedtatt at det blir øving tirsdag 18. 

mai. 

 

Øvingshelg 
Styret har vedtatt at vi skal ha øvingshelg fredag 11. og lørdag 12. juni. Sett av datoene nå! 

 

Mentor 
Mentor Ketil Belsås kommer på øvinga vår 6. september. Mentorhelga er også utsatt til høsten. 

 

På denne dag – 18. mars 

• I 1980 var det samfunnsaften for medlemmer og ektefeller i lokalene til Trondheim og 

Strindens sparebank. Banken spanderte kaffe og snitter og det var omvisning i 

kirkeruinen i bankens kjeller. Det ble vist film og lysbilder fra Amerikaturen. Koret sang 

«Midnatssol» og publikum – dvs. fruene – lot til å like det…   

 

Trondheim, 18.03.21/Tor B 

 

  


