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Når

Hva

Info

Mandag 24.01
19:00
Øving på Byåsen skole
Ingen servering
Mandag 31.01
19:00
Øving
Mandag 07.02
19:00
Øving
Mandag 14.02
19:00
Øving
Mandag 14.03
19:00
Årsmøte
Tor-lør
26-28.05
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

Øving på Byåsen skole

Øvingslokalet på Havstein er fortsatt ikke tilgjengelig for oss, og denne mandagen blir det øving i
et klasserom på Byåsen skole. Vi holder en meters avstand.
Sanger: «The summer I won’t forget», «Vackra flickor», «Morgon», «Just a gigolo» og «Hallelujah
to the saints» og «Lykkelige mann».

Landsfestivalen påmelding

Innen 1. februar må vi ha sendt inn detaljert påmelding på landsfestivalen, med antall deltakere
på flere av aktivitetene. Landsfestivalen er Nøkkens hovedsatsing våren 2022 og vi håper derfor
på full oppslutning.
Her er programmet: https://kor.no/aktiviteter/landsfestivalen-for-kor-2022/festivalprogram/
Styret i Nøkken har etter anbefaling fra PK vedtatt at vi skal søke om å få delta som kor på
følgende aktiviteter:
Torsdag: Kor i Katedralen.
Fredag: Korgilde ( Frimurerlogen)
Lørdag: Bysang (Torget) og evt. busksang
I tillegg håper vi at mange blir med på sangerfesten i Trondheim Spektrum lørdag kveld.
Vedlagt denne infoen følger et påmeldingsskjema som jeg ber alle om å fylle ut. Ta det gjerne
med på øving eller send meg utfylt skjema tilbake på e-post. Absolutt siste frist mandag 28.
februar.
Alle sangere som deltar må betale et festivalpass. Med passet kommer du inn på de fleste
arrangementene (unntatt åpningskonsert og festkonsert). Festivalpasset med sangerfest koster
kr. 1790 – uten sangerfest kr. 1190.- Styret har vedtatt å sponse hver sanger med kr. 1000.-, og
det betyr at det for hver sanger blir kr. 790 med sangerfest og kr. 190 uten sangerfest.
Det er også mulig for ledsagere å kjøpe festivalpass (se skjemaet).
Gå inn på påmeldingsskjemaet og meld deg på!

Jubileumskonsert

Styret har vedtatt å avlyse jubileumskonserten i den form den var tenkt. Styret foreslår i stedet
en vanlig konsert med «fritt» repertoar tidlig i november. Et element i konserten bør markere
80-årsjubileet. Styret har dessuten vedtatt å holde en nøktern jubileumsfest når koronaen
tillater det, og håper det kan la seg realisere i april, etter påske.

Permisjoner
Trond Hervik er innvilget permisjon fram til sommeren og Per Egil Mjaavatn fram til påske.

Innkalling til årsmøte

Det innkalles herved til årsmøte i Mannskoret Nøkken mandag 14. mars kl. 19:00.
Sted blir avgjort senere.
Sakliste:
1. Åpning. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og 2 til å skrive under protokollen
3. Årsmelding for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Budsjett for 2022
6. Valg
7. Innkomne forslag
Eventuelle forslag må være styret i hende senest 1. mars.

På denne dag – 21. januar
•
•
•
•
•
•
•

I 1950 sang Nøkken i Styrmennenes kvinneforening på Phoenix
I 1957 opptrådte for «Mødreforeningen» i Losjens lokaler i Ila
I 1963 sang Nøkken på fest i AOF på Folkets hus
I 1973 holdt Nøkken konsert med «muntert repertoar» på Klæbu off. pleiehjem.
I 1995 hadde Nøkken konsert for Namdalslaget på Prinsen
I 2009 døde Gunnar Tiller – en av Nøkkens 4 stiftere i 1941.
I 2021 fyller Arvid Møllegaard Hansen 77 år. Gratulerer med dagen!
Trondheim, 21.01.22/Tor B
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NESTE SIDE

PÅMELDINGSSKJEMA – LANDSFESTIVALEN FOR KOR
26-28. MAI 2022
NAVN:…………………………………………………………………………………………………….

(SETT KRYSS)

Jeg ønsker festivalpass med sangerfest (kr. 790)………..
Jeg ønsker festivalpass uten sangerfest (kr. 190)………..
Jeg ønsker festivalpass for ledsager uten sangerfest (kr. 690)………
Jeg ønsker festivalpass for ledsager med sangerfest (kr. 1290)…….
Jeg melder meg ellers på følgende:

-

Åpningskonsert i Nidarosdomen med Embla, Cantus og Domkoret (kr. 100)……..
Festkonsert i Nidarosdomen med Det norske solistkor (kr. 100)……..
Musikalsk byvandring på Bakklandet med Øyvind Brandtzæg (gratis)……..

