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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 16.08 19:00 Øving – Byåsen skole, inngang C   
Mandag 23.08 19:00 Øving  
Mandag 30.08 19:00 Øving  
Mandag 06.09 19.00 Øving med mentor Ketil Belsås  
Fredag 17.09  Salmekveld i Vår Frue kirke  
Onsdag 02.03.22  Jubileumskonsert Olavshallen 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  

 

Normale øvelser 
Vel overstått sommerferie, og vel møtt til (nesten) normale øvinger. Nesten fordi vi fortsatt må 

øve på Byåsen skole, men vi har godt håp om at vi kommer inn på Havstein ganske snart. 

Selve øvelsen kan nå gjennomføres uten begrensninger om antall og avstand. Vi vil likevel følge 

korforbundets anbefalinger om 1 meters avstand og kaffepausen tar vi fortsatt på hver vår plass 

fram til vi er tilbake på Havstein. 

Dette innebærer at du ikke lenger skal melde deg på korøving, men MELDE FORFALL hvis du 

ikke kan møte. Vi var flinke til dette i Nøkken før koronaen, og det må vi fortsette med.  

 

Kjære dere alle! 

No er ettersommeren her og vi kan se fram til nye Nøkken kvelder. Håper dere har hatt fine 

sommerdager. Jeg gleder meg til å ta fatt, og skal gjøre mitt aller beste for at vi får øvelser med 

god kvalitet og gode opplevelser for oss alle. 

I første omgang har jeg fokus på august og september, med mentorkveld med Ketil Jule 

Bjørnstad Belsaas 6.september og Salmekveld i Vår Frue kirke 17.september. 

Sanger på Salmekveld: I Midnattsolen, Du skal elske Herren din Gud, Halleluja to the Saints og 

Gud signe Noregs Land (1.2.4.vers alene med orgelstøtte. 3.vers med publikum) 

Jeg mener vi bør samle oss rundt en "ny" sang for koret sånn i oppstarten etter den perioden vi 

har vært gjennom. "Till Ôsterland" er fin og logisk stemmeføring i alle stemmer, og ligger greit i 

register. 

Sanger på øvelse 16.august: I Midnattsolen, Du skal elske Herren din Gud, Halleluja to the 

Saints, The Summer we won´t forget og Till Ôsterland (se vedlegg) Det jobbes med lydfiler. 

Vel møtt til øvelse på mandag. Dirigent-klæm fra Gudrun 

 
Trondheim, 12.08 .21/Tor B 

  


