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 Kalender   
Når Hva Info 

Tirsdag 16.08 13:30 Styremøte hos Oddvar  
Mandag 22.08 19:00 Øvingsstart Kake: Tor 
Mandag 29.08 19:00 Øving Kake: Bjørn Erik 
Mandag 05.09 19:00 Øving Kake: Nils Ivar 
Mandag 12.09 19:00 Øving Kake: Åge 
Mandag 19.09 19:00 Øving Kake: Johan 
Onsdag 21.09  Onsdagskafé Trondhjems Hospital  
     
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  
 

 

Hei alle! Det er viktig at koret starter opp med noe helt nytt fra høsten av. "Sång til friheten" (den 

har Terje arrangert for HORK) og "Hvileløs tramp" skal læres.  

I tillegg skal PK ha et møte i forkant av oppstart av semesteret. Forslag til dato til dette kommer. 

Det kommer etterhvert noen datoer som det skal øves mot også. Jeg utfordrer dere nå: Jobb med 

disse to  sangene i sommer! Disse skal læres inn på rekordtid og da må det egenøving til!  

Lydfiler og noter på «Friheten» kommer på nettet i løpet av utgangen av uke 25. (Ola mekker). 

«Tramp» ligger ute. I tillegg, øv ferdig teksten på «Ivers».  

Med dette ønsker jeg sangere og deres familier en riktig god sommer                 

Styrets oppsummering av medlemsmøtet 
Medlemsmøtet 13. juni ble et godt møte med stort engasjement med mange positive innspill. 

Odd Anders sa det godt i spørsmålet; Hvorfor er vi med på dette, synger i Nøkken? Godt sosialt, 

inkluderende miljø, repertoaret, gode øvingsopplevelser og gode opptredener i sangen er hva 

som gir svaret.  (La oss bruke Ivars utbrudd etter siste førkorona-årskonsert som mantra: «Detta 

var gøy!»  

 

Styret har vedtatt følgende på bakgrunn av tilbakemeldingene fra medlemsmøtet: 

• Nøkkens sangprofil beholdes, men utvikles med nye sanger og gjenbruk. Profilen er 

underholdende mannskorsang, med elementer av mer klassisk mannsskorsang og et 

repertoar til kirkebruk 

• Vi ønsker å ha en årskonsert å strekke oss mot, og i første omgang arbeider vi nå mot en 

vårkonsert 2023. Vi ønsker ellers å utvikle konsertene våre med bruk av husorkesteret, 

grupper og solister. Vi vurderer også konsertsamarbeid med andre. 

• Nøkken skal som generell regel fortsatt opptre uten noter. 

• Vi ønsker mer systematikk i øvingene, med en løpende øvings- og repertoarplan for 

kommende opptredener. 
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• Vi ønsker å øve inn sangene raskere, og gjøre dem «ferdig». Dette forutsetter 

hjemmeøving og krav til sangerne om når sanger skal være innøvd. Sangere som møter 

uforberedt setter standarden for korets innlæring og påvirker øvingenes sangerglede og 

motivasjon for dirigent og sangere. 

• Vi vil ha stemmegruppeøvinger en gang i måneden, særlig i forbindelse med nye sanger. 

• Vi gjør avtale med en pianist som kan være akkompagnatør på viktige opptredener. 

 
På denne dag – 20. juni 

• I 1914 ble Trygve Brandhaug født. Han var 2. tenor i Nøkken i to perioder, på slutten av 

1940-tallet og på 1980-tallet.  

• I 1980 sang Nøkken i bryllup i Lade kirke. Hans Tiller var brudgommens bestefar. 

• I 1987 sang Nøkken i bryllup i Moholt kirke. 

• I 2019 døde Bjørn Haagensen. Han var 2. tenor i Nøkken fra 2002 til 2016. 

 

God sommer! 
Redaktøren ønsker alle sommer med sol, «Hvileløs tramp» og «En sang til friheten»! 

 

Trondheim, 20.06.22/Tor B 
  


