Nøkkens 80-årsjubileum 2021
Oppsummering fra møte i jubileumskomiteen
på Krem, Sirkus Shopping mandag 29.06 kl. 18.00
Tilstede: Arve Winsnes, Gudrun Engan Tronsaune, Sivert Johnsen og Tor Berre
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Vi går inn for at Nøkken arrangerer en jubileumsforestilling søndag 10 eller søndag 17.
oktober 2021 (den offisielle dagen er 19. oktober)
Forestillingen skal være en fortelling om Nøkkens 80 år i ord og musikk, evt. også i
bilder.
Forestillingen skal bygges rundt sanger og historier som viser Nøkkens virke og «sjel».
Gudrun er i ferd med å gå gjennom Nøkkens notearkiv for å plukke ut sanger. Det er
enighet om at vi må plukke ut sanger med en historie, men at vi selvsagt også må ha en
musikalsk helhet og framdrift i forestillinga – som gjerne også peker framover.
Vi ønsker å invitere profesjonelle inn i forestillingen som bidragsytere i Nøkkens musikk
som sangsolister, eventuelt også som skuespillere og konferansier. Eksterne sangere og
musikere skal bidra i Nøkkens sanger og ikke med eget repertoar. Arve har ansvar for
kontakten med de eksterne aktørene.
Vi ønsker at jubileumsforestillingen skal vises på en scene i Midtbyen, primært
Byscenen. Tor sjekker priser og vilkår der.
Det kan i tillegg være aktuelt å ha mindre arrangementer i jubileumsåret som bygger opp
mot den store jubileumsforestillingen – «hele året én happening». En slik satsing bør ha
et rekrutteringsperspektiv.
Tors historiebok/hefte blir lansert som en del av jubileet
For å finansiere jubileet ønsker vi å gå aktivt ut til både kommunen, stiftelser og privat
næringsliv. Vi vil også søke konsertstøtte fra Korforbundet – en støtteordning til
prosjekter der profesjonelle krefter medvirker. Søknadsfrister 15. september 2020 og
15. mars 2021.
Vi setter ned følgende underkomiteer:
Økonomi: Kjell, Odd Rune og evt. Stig Haugan
Markedsføring: Sivert, Oddvar og Ola
Tekst: Tor, Ivar og Håkon Lasse
Musikk: Gudrun i samarbeid med PK
Økonomikomiteen er den eneste som ikke er representert i hovedkomiteen for jubileet,
og Kjell Hansen inviteres derfor til møtene i jubileumskomiteen.
Neste møte i komiteen blir i forkant av Nøkkens første styremøte etter sommerferien.

IDÉBANKEN
Vi har foreløpig ikke «banket» noe, verken når det gjelder forslag til sanger eller eksterne
sangere og musikere.
Her er en liste med idéer som er luftet:

-

Noen sanger peker seg ut i kraft av sin plass i historien til Nøkken: Hederosen, Byen
vår, Rolfiana, When you’re smiling, Oppsangen – kanskje også Blåveis, Min älskling
og I midnattsolen.

-

Få med en kvinnegruppe, Cantus? Vi kan trolig få med sangere fra Cantus, men ikke
bruke navnet Cantus. Hvilken sang? Fairytale?
Invitere Harald Bjørkøy som solist – hva med «Byen vår» eller «Rolfiana»?
Kan Jakob Margido Esp være et navn når vi skal bringe inn historien fra Hjorten.
Andre aktuelle sangere og medvirkende som er diskutert: Bjarne Brøndbo, Åge
(Trondhjemsnatt?), Are Hembre, Trond Halstein Moe, Erlend Moe, Per Olaf Green og
Per Bjørn Foros.
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