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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 27.09 19.00 Øving med Anne Berit  
Mandag 04.10 19:00 Øving  
Tirsdag 05.10 19.00 Styremøte hos Ola Moe  
Mandag 11.10 19:00 Øving  
Mandag 18.10 19:00 Øving  
Mandag 25.10 19:00 Øving  
Mandag 01.11 17:00 Sang på Havstein sykehjem + øving  
Fre-søn 05-07.11  Øvingshelg  
Onsdag 17.11  Strinda historielag/Strinda videregående  
Mandag 13.12 17:00 Sang på Havstein sykehjem + øving  
Onsdag 02.03.22 17.30/20 Jubileumskonserter Olavshallen Lille Sal  
Tor-søn 26-29.05  Landsfestival for kor i Trondheim  
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  

 

 

Hei alle! 

Har fått gode tilbakemeldinger fra Anne Berit og flere av dere om fin øvelse sist mandag, og et 

svært hyggelig gjensyn. Det er fint. Etter å ha konferert med Anne Berit, blir videre fokus på 

disse sangene mandag 27.september: 

The Summer we won't forget, Creedence, Bohus Bataljon, Gigolo, Havsørnsvalsen, Nøkkens 

oppsang og Lykkelige Mann (helt ny for alle. Denne skal være en icebreaker innimellom en 

periode. Så kommer en ny sang etterhvert). 

-Jeg oppfordrer alle nye sangere i koret til gjøre en ekstra innsats på de såkalte "gamle" sanger 

for koret. Dette for at vi skal få en fin oppkjøring mot Jubileumsforestilling.  

NB: Til dere som kanskje opplever det noe kjedsommelig å synge sanger som dere har 

sunget i mange år: Husk, dette er et amatørkor, vi har alltid et forbedringspotensiale, og 

skal motivere hverandre og bidra til at vi skal gjøre hverandre god! 

Jeg jobber med en øvingsplan for framdrift mot jubileum. Noen flere avklaringer må på plass før 

jeg deler ut.  

Ha det bra så lenge! 

mvh Gudrun 

 

Endret dato – Strinda historielag 
Opptredenen for Strinda historielag er flyttet to dager, til onsdag 17. november.  

 



Øvingshelga 5-7. november 
Øvingshelga blir i Trondheim. Sett av datoene straks! 

 

Bruk kalenderen! 
Øverst i hver Nøkken-info er det en kalender. Den må brukes aktivt av alle. Før over til egen 

kalender straks slik at verken øvingshelg, jubileumskonsert eller landssangerfestival kommer 

overraskende. Og – hvis du vet at du ikke kan være med på en opptreden: Si fra i god tid! 

 

På denne dag – 24. september 

• I 1948 hadde Nøkken opptreden på Kalvskinnet sykehus 

• I 1950 var det «samfunnsaften» dvs. Nøkken-fest hos Johan Tiller i Symrelia 

• I 2017 hadde Nøkken konsert etter messe i Basilica of the Sacred Heart of Jesus i Krakow 

Trondheim, 24.09.21/Tor B 

  

 


