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 Kalender   
Når Hva Info 

Torsdag 27.10 18:30 Nøkken går solo - Borgstua  
Mandag 31.10 19:00 Øving Kake: Hans Kristian 
Mandag 07.11 19:00 Øving Kake: Per Johan W 
Torsdag 10.11 11:00 PK-møte  
Mandag 14.11 19:00 Øving Kake: Odd Anders 
Tirsdag 15.11 13:30 Styremøte hos Helge Laukholm  
Mandag 21.11 19:00 Øving Kake: Torbjørn 
Søndag 27.11  Adventskonsert Ilen kirke (Trøndernes)  
Mandag 28.11 19:00 Øving Kake: Jakob 
Søndag 04.12  Adventskonsert Lademoen kirke (KoRetro)   
Mandag 05.12 19:00 Øving Kake: Kjell B 
Mandag 12.12 17:30 Konsert Havstein  
Mandag 12.12 18:00 Øving Kake: Torgeir 
Torsdag 15.12 18:00 Konsert på julemarkedet på Torvet  
Fre-søn 20-22.01  Helgesamling  
Lørdag 18.03  Lørdagsmatiné  
NOTER – Meld fra til  olamoe@hotmail.com/sms 918 33 171 hvis du ikke kan skrive ut selv  
FORFALL – Meld fra til Tor Berre – 905 35462 eller torberre1@gmail.com 
 

Fornøyd arrangør! 
Vi har fått følgende tilbakemelding fra Ann-Elin Johansen som arrangerte konferansen på 

Prinsen tirsdag:  

«Vil bare si at vi er sååå fornøyde med innslaget som koret Nøkken hadde på Søndre Trøndelags 

demensforum! Det passet perfekt, og gutta sjarmerte storveis. Tusen takk           !» 

«Nøkken går solo» torsdag 
Her er det flere oppmøtetider alt etter hvilke oppgaver den enkelte har, men Nøkken som kor 

møtes til oppvarming kl. 18.35 i bakgården på Sverresborg. Dørene åpnes for publikum kl. 

18.30 og til den tid skal alt være rigget. Under konserten sitter kormedlemmene på benk og 

klappstoler bak i lokalet. 

Legger ved siste utgave av dreieboka for konserten. Per Johan og Åge stiller hvis stemmen er OK, 

Bjørn Erik og Oddvar er reserver. 

Antrekk: Svart t-skjorte og svarte bukser. 

 

 
------Se neste side---- 
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Til alle! 

Som jeg skrev i epost på tirsdag, opplever jeg nå at koret musiserer og leverer til publikum - og 

til hverandre.  

Neste uke tar "hverdagen" oss igjen. Det er 5 øvelser til første julekonsert. 5 nummer skal synges 

utenat. Ett av numrene er Julepotpurriet. Vi rakk ikke å starte opp med Still, Still forrige øvelse, 

fordi jeg måtte prioritere oppdraget på tirsdag. Vi får ta det igjen. I friskt minne: Dere virker 

veldig fornøyde etter en konsert som oppleves vellykket. Om vi klarer å være enda mer i rute før 

siste øvelse før en opptreden, så tror jeg kvaliteten på oppdrag blir enda bedre. Utfordrer dere 

nå til en ekstra innsats på julerepertoaret (jmf øvingsplan) 

Sees på "Nøkken går solo" 

 

Trondheim, 26.10.22/Tor B 


