
August 2019 | Vel møtt til et nytt semester! 
 

Tilbakeblikk 

Tur til Russland! 
Januar 2019 var guttekoret invitert til å synge konsert under den årlige julemusikkfestivalen i Moskva. 
Høydepunktet for mange sangerne var sightseeing på den Røde Plass og omvisningen i Vasilijkatedralen. Til 
tross for mange kuldegrader og snø sang koret en flott konsert i en godt besøkt konsertsal (Svetlanov Hall).  

 

Lys våken i Nidarosdomen 
12 gutter fra Nidarosdomens Guttekor deltok i «Lys-våken i Nidarosdomen» der guttene ble godt kjent med 
Nidarosdomens mange kroker, forberedet søndagsgudstjenesten og overnattet i kirken. Anbefales! 

Konsert i Sakshaug kirke 
I mars sang Nidarosdomens Guttekor en flott konsert sammen med barnekoret Vivace i Sakshaug kirke.  

Opptredener i nye Britannia hotell 
Da korets samarbeidspartnere og gode venn Odd Reitan ferdigstilte oppussingen av Britannia hotell var det 
en æressak at Nidarosdomens Guttekor skulle synge under åpningen og på 17. mai.  

Tur til Tyskland og Danmark 
68 personer, 5 konserter, 5 byer, 9 dager, 1500km i buss – for å bare nevne noen tall om den vellykkede 
sommerturen til Nord-Tyskland og Danmark. Koret sang konserter i Bremen, Lüneburg, Hamburg, Thisted og 
Herning. På fire av disse steder samarbeidet vi med lokale guttekor – i Danmark bodde våre gutter hos de 
lokale drengene. Nå er det bare å glede seg til gjenbesøkene fra Tyskland og Danmark i de kommende år. 
 

 

Nye gutter i hovedkoret 
Høsten 2019 starter 13 nye gutter i hovedkoret! Velkommen til Audun, Ludvig, Trygve, Aleksander L., 
Greger, Aleksander M, Teodor, Henrik, Erling, Ask, Daniel, Steffen og Sander! 
Dere er fremtiden til Nidarosdomens Guttekor og vi gleder oss å bli skikkelig kjent med dere alle! 

  



Hva skjer fremover? 
 
Ny sangpedagog i koret: Maria Moen Nohr 
Høsten 2018 varslet kulturskolen en kostnadsøkning for sangpedagogene Mona og 
Nina som koret hadde samarbeidet med i mange år. Denne omorganiseringen førte 
til at koret valgte å ansette sangpedagog direkte i koret. For skoleåret 2019/2020 er 
Maria Moen Nohr ansatt i 20%-stilling. Maria er utdannet sanger og synger blant 
annet i Trondheim Vokalensemble. Hennes arbeidsoppgaver blir 1:1 og gruppe-
undervisning på mandager og tirsdager. Maria blir med på Mjuklia og kommer til å 
øve med de nye guttene. Velkommen hos oss! 

Korleir på Mjuklia, 23.-25.8.2019 
Også i 2019 drar koret på sommerleir på Mjuklia. Avreise er fredag 23.8.19 fra domkirken med oppmøte 
08:00. Programmet for sommerleiren er som før: mye lek og moro for å bli kjent i tillegg til øvelser for å 
forberede høstens program.  

Høymesser i domen denne høsten: 8.9., 20.10., 17.11., 24.12. 
Guttekoret medvirker på 5 høymesser i Nidarosdomen denne høsten: dette er både familiemesser med dåp 
og vanlige gudstjenester! På de to julaftengudstjenester er alle sangere (også blodferske) med. En av de to blir 
overført i NRK TV. 

Veldedighetskonsert «Musikk for hjertet», 11.9.2019 kl 18:00 
I samarbeid med ChenterFoundation, den veldedige stiftelsen til Richard Chen, setter koret opp en konsert 
for befolkningsgrupper som vanligvis ikke kommer på konsert. Vi har invitert helse- og velferdssentre, bo- og 
aktivitetstilbud, fosterforeldre, barnevernsinstitusjoner og mange flere aktører til en underholdende konsert. 
Vi ønsker å fylle kirken, og håper på deres hjelp: alle familier og sangernes venner er hjertelig velkommen! 

Høstkonsert «Sommerro & Dvorak», 22.9.2019 
I september har vi gleden å invitere Trondheim til en unik konsertopplevelse. Koret urfremfører Henning 
Sommerro’s «Te Deum» med orkester. Sammen med fire flinke solister synger koret «Messe i D-dur» av 
Antonín Dvořák. Alle gutter som ikke blir med å synge på konserten får gratis inngang. Billetter fås kjøpt på 
ticketmaster.no.  

Konserter i Taiwan og Singapore, 30.9. – 11.10.2019 
Den veldedige stiftelsen ChenterFoundation med sitt produksjonsselskap Licha Stelaus Productions har 
invitert oss å synge store konserter i byen Kaohsiung (Taiwan) og Singapore i oktober. I tillegg til 
opptredenene på konserthusene vil det bli korte konsert på sykehus og skoler. På programmet står Dvorak’s 
Messe i D med lokale orkestre og internasjonale solister samt et avvekslingsrikt program for kor og orgel.   

Førjulskonserter 2019 
I år blir det førjulskonserter i Ørlandet, Hommelvik, Roan, Oslo, Asker, Orkdal, Steinkjer og Stjørdal. 
Konsertene i Oslo og Nidarosdomen skjer i samarbeid med fiolinisten Joakim Rødbergshagen. Arve Tellefsen 
har med tungt hjerte bestemt seg for å legge opp etter 24-årig konsertsamarbeid. Vi kommer til å savne ham 
og ønsker ham lykke til videre!  

Tur til Tyskland i Juni 2020 
For Juni 2020 har vi en helt spesiell tur på planen: 4-5 konserter i noen av Tysklands mest betydningsfulle 
katedraler. Blant annet skal koret holde konsert og høymesse i Kölner Dom, en av Tysklands største og 
flotteste katedraler. Avreise blir onsdag 17.6. og vi regner med å komme hjem torsdag 25.6.2020. Mer info 
kommer, men noter datoene allerede nå. 

Flere bilder og reisebrev finner du på www.guttekoret.no/medlemssider (Passordet er KorGutta) 
 

Følg Nidarosdomens Guttekor på sosiale media 
www.facebook.com/guttekoret | www.youtube.com/guttekoret | www.instagram.com/guttekoret

 


