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Kalender
Når

Hva

Info

Mandag 14.03
19:00
Årsmøte på Lille Skansen
Mandag 21.03
19:00
Øving
Mandag 28.03
19:00
Øving
Mandag 04.04
19:00
Øving
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

Mandag er det årsmøte
Årsmøtet foregår kl. 19:00 på Lille Skansen. 26 sangere er påmeldt.
Sakliste:
1. Åpning. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
3. Årsmelding for 2021
4. Regnskap for 2021
5. Budsjett for 2022
6. Valg
Ta med sakspapirer om du kan.
Hvis du ikke har meldt deg på allerede, må du snarest etteranmelde deg og si fra om du ønsker
burger eller baccalao.

Annonse
Styret har vedtatt å annonsere etter 1. tenorer også på Adresseavisens nettsider. Annonsen
kommer ganske snart.

Sang på Lade
Vi er invitert til å synge i et borettslag på Lade (der vi skulle ha vært ved koronastart) og det er
foreslått lørdag 2. april eller søndag 3. april på dagtid. Vi tar stilling til det på årsmøtet.

Forskningsprosjektet KOR og KORona
Våren 2021 ble det foretatt en undersøkelse blant korsangere i Norges Korforbund SørTrøndelag om korsang under koronaen. Førsteamanuensis i musikk ved NTNU og ansvarlig for
forskningsprosjektet, Øyvind Johan Eiksund, presenterer resultatet på en konferanse søndag 20.
mars kl. 18-20. Man kan delta både fysisk (info om sted kommer senere) og digitalt via Zoom.
Påmeldingsfristen gikk ut i går – 10. mars, men du kan gjerne prøve likevel om du er interessert.
Påmelding her: Påmelding konferanse, KOR og KORona (google.com).

På denne dag – 11. mars
•
•
•

I 1964 holdt Nøkken konsert i ordenslokalet i Schirmers gate
I 1984 var Nøkken-vakt på Variant-Bingoen i Sandgata og sang noen sanger til folk som
var mest interessert i at bingoen skulle starte.
I 1990 sang Nøkken på Bjarne Nilsens 75-årsdag
Trondheim, 11.03.22/Tor B

