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 Kalender   
Når Hva Info 

Søndag 03.04 16:00 Opptreden – Østmarkveien 7. Oppmøte 15:20  
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  
 

Opptreden på Lade NB! Søndag 
Det er i Østmarkveien 7 vi skal synge søndag kl. 16.00. Det stod lørdag på en konsertplan som 

ble sendt ut, men det er altså feil! Oppmøte kl. 15.20.  

Antrekk: Svart t-skjorte og gjerne svarte bukser. Repertoar: Se Gudruns hjørne. 

Østmarkveien 7 er et borettslag med 39 leiligheter, stort sett eldre mennesker. 

Østmarkveien går inn mellom Rema og den gamle gartneritomta (det det nå skal bygges boliger). 

Veien er stengt med bom like etter nr. 7, og det er best å parkere ved Rema. Det er mulig å kjøre 

til nr. 7 (for å sette av folk og utstyr) og snu der. 

 

Hei alle sammen! 

Flott øvelse sist mandag. Jeg telte 27 sangere i øvingsrommet og koret viste svært god fokus på 

oppgavene. Dette gir framdrift! Flott med flere sangere i 1.tenorgruppa. Håper både Hallvard og 

Helge blir med og støtter oss videre.  

Først en påminnelse om repertoar til opptreden søndag 3.april: 

Vi skal synge følgende sanger i denne rekkefølge: When you’re smiling, Blåveis, Olav Tryggvason, 

Besame mucho (Johan er på jobb, så vi gjør en liten endring på formen: 1.vers i HORK hoppes 

over), Just a gigolo og Hallelujah (Denne kommer inn, fordi vi kutter ut HORK sitt eget 

latinonummer) 

Repertoar mandag 4.april: 

-Morgon 

-Du skal elske Herren din Gud 

-Sangerhilsen (må testes ut, da denne kan være aktuell sang som eget kor på Torvet under LF) 

-Vackra flickor 

-Bildet tå´ån Ivers  
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-The summer we won't forget (i en litt enklere versjon -  flere mellompartier som er uten tekst 

er forenklet (se vedlegg) Ola legger ut på nettet "versjon 2" i løpet av helga. 

-Der björkorna susa 

 

Sees på mandag og husk blyant, viskelær og drikkevann        

-God helg- 

HORK på Ila Brainnstasjon 
I dag – fredag – kl. 20 spiller Nøkkens husorkester på Ila Brainnstasjon. Det koster ikke noe å 

komme inn, men hatten går rundt til inntekt for Nøkken! 

 

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

 

På denne dag – 1. april 

• I 1992 hadde Nøkken konsert på Revmatismesykehuset 

• I 2006 sang Nøkken for Thorfinn Mortensen i forbindelse med hans 80-årsdag. 

 

Trondheim, 01.04.22/Tor B 


