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 Kalender   
Når Hva Info 

Mandag 28.03 19:00 Øving på Byåsen skole  
Søndag 03.04 16:00 Opptreden – Østmarkveien 7  
Mandag 04.04 19:00 Øving  
Tirsdag 19.04 19:00 Øving?  
Lørdag 23.04  Vårfest  
Mandag 25.04 19:00 Øving  
Fredag 27.05 15:30 Landsfestival: Korgilde i Frimurerlogen  
Lørdag 28.05 12:00 Landsfestival: Mannskor på Torvet  
Lørdag 28.05 16:00 Landsfestival: Kor i katedralen  
Mandag 13.06 19:00 Medlemsmøte  
     
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  
 

 

Hei gutter      

Takk for sist, og håper flere og flere av dere blir helt frisk og kan stille på øvelser framover. Jeg 

minner også på at egenøving hjemme er viktig framover, for å holde piffen opp.  

Her er sanger vi skal plukke fra på oppdrag søndag 3.april og øver på mandag 28.mars: 

When you're smiling, Hallelujah to the saints, Olav Trygvason, Blåveis, Bohus bataljon, Gigolo, 

Besame Mucho (koret og HORK sammen) +1 nummer kun HORK 

Her er sangene vi skal synge på Landsfestivalen: 

Hallelujah to the saints, Olav Trygvason Morgon, Du skal elske Herren, Gigolo, The Summer we 

won't forget, Vackra Flickor. TA MED DISSE NOTENE PÅ HVER ØVELSE! 

NB 1: På øvelsen mandag 28.mars skal vi også øve på Bildet tå´n Ivers. Denne skal vi gjøre 

utenat innen mai! 

NB 2: Hvileløs Tramp er nå lagt ut (takk Ola) Vi starter opp med denne mandag 4.april! 

(Jeg skal etterhvert få snakket med HORK om noe instrumental støtte på begge disse to) 

God helg      

 

1. tenorer fra Heimdal 
To førstetenorer fra Heimdal Mannskor kommer på øvinga vår mandag. Hvis de finner seg til 

rette, blir det med oss i vår og styrker oss på Landsfestivalen. 

Heimdal Mannskor har en pause nå, og de skal møtes igjen i august for å ta stilling til om det er 

grunnlag for å fortsette.  
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Vårfest 
Lørdag 23. april blir det vårfest i Nøkken – for sangere med følge. Flere detaljer etter hvert. 

 

Nye sanger 
Referat fra siste PK-møte finner du på våre nettsider - https://nokken.no/wp-

content/uploads/2022/03/220321_PKreferat.pdf 

På nettsidene finner du også referat fra styremøtene og alle utgaver av Nøkken-info. 

Så det er ingen grunn til ikke å holde seg oppdatert       

Landsfestivalen 
Mannskoret Nøkken deltar på Landsfestivalen på følgende måte: 

Fredag 27.05 kl. 15.30: Korgilde i Frimurerlogen, med sangene «Vackra flickor», «Just a 

gigolo» og «The Summer we won’t forget» 

Lørdag 28.05 kl. 12.00: Mannskor på Torvet. 8 mannskor med 250 sangere synger «Olav 

Tryggvason». Kanskje også egne Nøkken-nummer. 

Lørdag 28.05 kl. 16.00: Kor i Katedralen, med sangene «Morgon», «Du skal elske Herren din 

Gud» og «Hallelujah to the saints». 

 

Enkeltmedlemmer i koret deltar ellers på byvandring på Bakklandet torsdag kl. 12.00, 

åpningskonsert i Nidarosdomen torsdag kl. 18.00, festkonsert i Nidarosdomen fredag 27. mai og 

sangerfest i Trondheim Spektrum lørdag kl. 20.00. I tillegg kommer selvsagt alle arrangementer 

uten påmelding som vi kan delta på. 

Et par sangere har meldt seg av sangerfesten, og i forhold til det vi har betalt for, har vi følgende 
ledige billetter: 
1-3 billett(er) til sangerfesten i Trondheim Spektrum a kr. 600   
2 billetter til festkonsert i Nidarosdomen med Det norske solistkor a kr. 100 
3 billetter til musikalsk byvandring på Bakklandet (gratis) 
 

Medlemsmøte 
Styret har vedtatt å kalle inn til medlemsmøte ved sesongslutt,  i øvingstid mandag 13. juni, for å 
diskutere veien videre.  
 
På denne dag – 25. mars 

• I  1961 hadde Nøkken underholdningskveld i Tømmermennenes forening i Folkets Hus 

med korsang og bl.a. sketsjen «Brutt ekteskapsløfte».   

• I 1962 deltok Nøkken på sang- og musikkveld i nye Sverresborg skole sammen med bl.a. 

Musikkorpset Ørnulf og Ila skoles musikkorps. Deretter bar det til Veiskillet og 

underholdningskveld for Åsvang Helselag. 

• I 1992 holt Nøkken konsert på Persaunet bo- og servicesenter 

 

Trondheim, 25.03.22/Tor B 
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