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Bel Canto nr 3 
Høsten 2013’s utgave av Bel Canto viser også denne gang stor aktivitet og ivrig 

engasjement for kor og korsang. Vårt eget lokalforbund runder i år hele  90 år – og 
hvilken bedre måte å feire det på, enn å fortsette med å gjøre akkurat dette? 

Redaksjonskomiteen ønsker alle korister en fantastisk høst –
med øvelser, seminarer, turer og konserter

Torun W Farnes, Ole Hyllmark,  Trine Lyng-Andersen, Bente Høynes

Korsang utskiller kjærlighets-hormon
Forskere har oppdaget at korsang er like sunt for hjertet som pusteøvelser i yoga.

Sangen «tvinger» frem en rolig og regelmessig måte å puste på, som gir helseeffekt, heter det i en studie fra forskere 
i Göteborg. Dessuten utskilles et helsebringende kjærlighets-hormon når du synger. 

«Jeg får bedre matlyst og spiser bedre», «Det skjer noe med kroppen din, og det nytter ikke å bli sint når du synger», 
«Jeg blir rett og slett glad når jeg synger», sier tre korister i vokalgruppen «Foghorn» om effekten av å synge i kor.

Når du synger i kor, gjør mestringsfølelsen deg begeistret. Det er slike ting som felleskapet, ytelsen, å ville være god, 
øvelsene og applausen etter konserten som gir mersmak. Gjennom endringer i blodsammensetningen kommer 
helseeffektene, sier Margareth Eck.

Thore Theorells studie viser blant annet økning i produksjon av hormonet oksytocin, som bidrar til å dempe smerte. 
Sangeren blir roligere og mer avbalansert når oksytocin blir frigjort. 

Oksytocin kalles også «kjærlighetshormonet». 
Du blir i bedre humør, bedre form og takler grå hverdager bedre, hvis alt friskes opp med en sang eller tre.

Nå har forskere ved Sahlgrenska i Göteborg funnet noe helt nytt: 
Når mennesker synger i kor, slår hjertene i takt.– Det er ikke nytt å 
snakke om korsangens gode effekter på helse og velbefinnende, 
men sammenhengen har i liten utstrekning vært studert vitenskapelig. 

Og alt dette visste vi nok fra før – eller hva?  

Kilde:  Fredrikstad Blad nett

http://www.sahlgrenska.gu.se/english/news_and_events/news/News_Detail/music-may-become-the-medicine-of-the-future.cid1076198
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Sommerferien er for lengst  over, og det er formodentlig full aktivitet rundt omkring i korene. Det øves og flikkes på 
både gammelt og nytt repertoar. Korene er en betydelig kulturleverandør. Hvert av våre 72 medlemskor gir rundt 15 
konserter og opptredener av forskjellig art hvert år. Opptredenene spenner over hele fjøla, fra ren a cappella 
korsang til mer revy-baserte forestillinger, og alt i mellom. Vi må heller ikke glemme de mange opptredener på våre 
institusjoner. I alt gir vi rundt regnet tusen opptredener hvert år.

Våre medlemskor er alle forskjellige, både når det musikalsk "smak" og i organisering. Noen har vært gode på å 
definere seg selv, med et omforent og avklart verdigrunnlag , andre har ikke kommet like langt, og atter andre har 
kanskje ikke kommet i gang ennå. 

I forrige "Nytt fra Styret" skrev vi at vi i NK Sør-Trøndelag  er  inne i en prosess hvor vi skal definere vår rolle, eller som vi
skrev da: " ...finne nye måter og områder vi kan være støttespillere for medlemmene våre på. " 
Vårt viktigste kontaktpunkt med korene er Januarkonferansen. Vi er godt i gang med planleggingen, og temaet vil 
naturlig nok avspeile det vi er opptatt av og den prosessen vi er inne i. Et viktig element er likevel at fokuset ikke er 
på NK, men på korene. Vi ønsker å være støttespillere og en ressurs i det å drive et kor på organisatorisk nivå. Det vil 
ikke hjelpe selv med verdens beste repertoar hvis organisasjonen sliter.  

Januarkonferansen 2014 vil derfor ha som hovedtema nettopp dette med verdigrunnlag. Det vil først og fremst 
handle  om en bevisstgjøring av hvilke verdier som skal ligge til grunn for korets drift og eksistens. Når verdigrunnlaget 
er etablert må det, for at det skal ha noen virkelig verdi, få konsekvenser for hvordan koret drives. For mange kor kan 
dette være et følsomt tema. Ofte vil det være slik at ved å definere korets verdier vil man også definere noen ut av 
koret. Kanskje vil dette være utslagsgivende for at verdidebatter ikke tas. Man er redd for konsekvensene. 

Vi påstår ikke at en verdidebatt med påfølgende endringsprosess er det eneste riktige for alle kor. Vi kjenner til kor 
som har hatt en slik verdidebatt, og funnet at de er akkurat de koret de vil være. På den annen side, vi kjenner også 
til kor som gjerne vil jobbe mer med dette. Vi tror også det finnes en tredje kategori, nemlig kor som sliter av en eller 
annen grunn uten at de helt vet hva som er grunnen. Kanskje er det også noen som vil, men ikke tør. Eller ikke vet 
hvordan.

Ennå er det tidlig fase i planleggingen, og mange detaljer gjenstår. Men rammene er lagt, og vi tror dette vil være 
nyttig for koret ditt enten det tilhører den ene eller den andre kategorien. 

Hilsen NK Sør-Trøndelag

Per Alsvik, leder              Karen Ervik               Kristin Bjerkan Anny F. Nilsen             Jan Hyllmark

Flash-mob
Norges Korforbund Sør-Trøndelag (NKST) feirer 90 år i 2013, og det markeres lørdag 
12. oktober. 350 sangere inntar shoppingsentrene i Trondheim sentrum med ny 
musikk av Jan Magne Førde, skrevet til NKST i anledning jubileet. 

Flash-mob er en betegnelse på når en gruppe mennesker samler seg, gjør noe 
spesielt, deretter forsvinner inn i mengden igjen. Det er dette som skal skje denne 
lørdagen, og Jan Magne deltar sammen med en musiker på djembe! 

Noter på bestillingsverket «Jubilanten» vil bli tilgjengelig for, og en bursdagsgave til, 
alle kor i Norges korforbund Sør-Trøndelag i etterkant!

Hva skjer`a?

http://kor.no/nk-midt/sor-trondelag
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Januarkonferansen
Norges Korforbund Sør Trøndelag inviterer dirigenter og tillitsvalgte i kor til den årlige konferansen 24. – 26. januar 2014. 
Konferansen er et viktig møtepunkt for dirigenter og sangere med tillitsverv, en helg med påfyll, trivsel og tid til 
erfaringsutveksling! Quality Hotel Panorama (Heimdal) blir også i år stedet for konferansen. 

Konferansen starter fredag kveld med årsmøte i NKST parallelt med dirigentkurs og basiskurs for hjelpedirigenter. 
Lørdag og søndag blir det også parallelle kurs, samt noe felles for alle deltakere. Det vil bli sendt ut mer informasjon i 
slutten av oktober. MEN sett av helgen, det kan bli GØY!!

Her, et møte med Jim Daus Hjernøe fra Danmark, som er instruktør for dirigentene på Januarkonferansen 2014.

Jim Daus Hjernøe er grunnlegger og dirigent for det profesjonelle vokalensemble Voxnorth.

Hjernøe er videre kunstnerisk leder av den Internasjonale korfestival Aarhus Vocal Festival (AAVF), som i mai 2011 fik 
besøk av Bobby McFerrin. Jim underviser ved Det Jyske Musikkonservatorium, og har gjennom det også samarbeid 
med Norges Korforbund og Høgskolen i Nord-Trøndelag. 

Magnificat
17. november går startskuddet for John Rutters Magnificat! Da vil 
alle 200 sangere møtes til første dyst. Plan for dagen er utdeling av 
noter og en første gjennomgang av musikken. Iveren er tydeligvis 
stor, så allerede har mange vært innom korkontoret i 
Kjøpmannsgata 52 og hentet noter!

Hvilket kor det vil bli! Både Hovinkoret, Steinkjer blandakor, 
Sangkoret Heimklang og Trønderkor er med som basiskor, samt 60 
enkeltsangere som er påmeldt fra hele region Midt.

Sammen med TrondheimSolistene skal dette vakre verket 
fremføres tre steder i Trøndelag 14.-16. mars 2014. Sopransolist blir 
Lisa-Britt Sivertsson, og dirigent under fremføringene blir Bjørn 
Sagstad.
Tove Ramlo-Ystad vil stå for innstuderingen av korsatsene.

Jim Daus Hjernøe er en av Nordens førende spesialister innenfor rytmisk kormusikk. Som 
sanger, dirigent,     instruktør og arrangør har han arbeidet tett sammen med folkene bak 
genrens førende ensembler, herunder   Real Group (S), Pust (N) og Vocal Line (DK).

Hjernøe har et mangeårig virke som instruktør på stevner og festivaler og har avholdt utallige 
workshops og coachings for kor og korledere i både in- og utland. Sirkelsang, improvisasjon 
og ”Det intelligente vokalensemble ” er blant de områder som Hjernøe i særlig grad har gjort 
til sitt arbeidsfelt. 

På korkontoret…
Tove og Trine har kontortid tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 09.00 
til 15.00. Du er hjertelig velkommen til å stikke innom Korkontoret i 
Kjøpmannsgata 52 for en prat, tips og råd, lete etter noter i Toves 
notearkiv etc. 

Tove kan også være behjelpelig med sangpedagog på noen 
korøvelser, Coach til dirigent og kor, repertoarspørsmål og 
lignende.

Det står et elpiano på korkontoret som kan lånes ved seminarer 
etc. Ta kontakt for å avtale henting. 
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Bli en bedre korsanger med yoga!

Yoga består av mange ulike aspekter og teknikker. Mine fokuspunkter i yoga er konsentrert om tre av aspektene: 
pusteøvelser, fysiske øvelser og posisjoner, og avspenning. Disse tre aspektene glir ofte over i hverandre, gjennom at 
man, mens man gjør fysiske øvelser, også trener på avslappet pust og avspenning i de delene av kroppen som ikke 
jobber fysisk. Enkelte øvelser i yoga har også den effekten at de «åpner» deler av kroppen, for eksempel brystet, 
hoftene, ryggen eller skuldrene. Ved å gjøre øvelser som åpner kroppen på denne måten, vil både pust og energi flyte 
friere gjennom kroppen, avfallsstoffene forlater lettere kroppen, og et generelt bedret velvære kan bli resultatet.
Avslappet, dyp pust er som nevnt et av de viktigste kjennetegnene i yoga. Å puste dypt inn og langsomt ut er godt for 
helsen. Langsom utpust gir beskjeder til hjernen om at alt er i orden. Hvis du erstatter kort og overflatisk pust med 
langsom inn- og utpust mens du er stresset, vil hjernen din svare med å slutte å produsere stresshormoner, og heller gå 
over til å produsere hormoner som hjelper deg med å slappe av og roe nervesystemet. Lang utpust har vi også når vi 
synger. Da puster vi dypt inn og synger mens vi gradvis slipper lufta ut. Kanskje er dette en av grunnene til at det er så 
artig og avslappende å synge i kor, og derfor vi ofte føler oss mer energiske etter øvelsen?
Jeg har undervist i yoga siden 2006. På samme tidspunkt begynte jeg også å dirigere kor. I denne forbindelse opprettet 
jeg et lite konsulentfirma, som blant annet tilbyr tjenester innen sang, dirigering/kor og yoga. Yoga-delen av dette 
firmaet heter YOGAsalin, www.yogasalin.no. Her tilbyr jeg yogakurs som kveldsundervisning og som bedriftsyoga i 
Trondheimsområdet. 

Etter noen år med yogakurs, skjønte jeg at mange hadde behov for å utføre yogaøvelser mer enn én gang i uka, og at 
det var vanskelig å huske øvelsene og gjøre dem hjemme. Derfor har jeg i år produsert og gitt ut en instruksjons-CD i 
yoga. CD-en inneholder grunnleggende basisøvelser i yoga, og skal i utgangspunktet kunne gjøres av alle med normal 
helse. Jeg har brukt modeller med ulik alder for å understreke nettopp dette. Instruksjonene er fullstendige, slik at man 
kan slappe av og følge med på det som blir sagt mens man gjør øvelsene. Alle posisjoner er utførlig illustrert på plakaten 
som følger med. Produksjonen er lokal tvers igjennom. Musikken er komponert og spilt inn for anledningen av Arne Lie. 
Fotograf Elin Iversen har tatt bildene, design og layout er av Fikse design AS, lydtekniker er Anders Langstrand, og 
instruksjon og lydmix er utført av undertegnede. Modellene er Hjørdis-Linnea Myhre og Hanne Winsnes, 81 år og 
korsanger. 

Noen av fordelene med yoga:
Trener alle deler av kroppen
Strekker og styrker muskler, ledd og ryggsøyle
Balanserer nervesystem og endokrine kjertler
Gir økt energi, konsentrasjon og velvære
Forbedret pustekvalitet
Forbedret søvnkvalitet
Srressreduksjon

Som sanger kan det av og til være godt å få løst opp i muskler og anspenthet i kroppen. Tankene kan også spinne 
rundt og distrahere. Det kreves både oppmerksomhet, god pust og riktig støtte for å få tonene til å bli så presise og 
klangfulle som vi gjerne ønsker. På dette grunnlaget har jeg derfor lyst til å tilby yogaundervisning til korene i distriktet. 
Dette kan gjøres på følgende måter:

Jeg kan komme til deres seminarhelg og undervise for eksempel en time i enkle yogaøvelser. 
Vi kan erstatte fysisk oppvarming med yoga, eller bruke yoga som en avspenningsteknikk underveis i øvelsen eller 
seminaret. 
Jeg tilbyr også en yoga-CD som er i salg nå: Yoga i hverdagen –
BASISØVELSER – for alle. Denne selges til kr 199,-. 
Send henvendelse til: heidi@yogasalin.no
Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å utvide korøvelsen eller 
seminaret med yoga, eller hvis du ønsker å kjøpe en CD.

Heidi Kristine Salin Lie

Yoga og sang har faktisk mye til felles. For begge er pusten svært viktig. Er du for 
anspent, kommer ikke pusten dypt ed i lungene, og den vil bli overflatisk. En 
avspent og dyp innpust er svært viktig for at sangeren skal oppnå en avslappet 
og fyldig klang. Man kan faktisk høre på innpusten i et kor hvordan lyden i 
sangen deres vil være. I yoga er det essensielt å få pusten til å flyte mest mulig 
avspent, uansett stilling. Og i både sang og yoga er det viktig å være fokusert og 
konsentrert. I tillegg er det i begge aktiviteter viktig å bruke kroppen som støtte 
for å oppnå det man skal, enten det er klangfull sang i koret, eller fysiske 
posisjoner i yoga. 

http://www.yogasalin.no/
mailto:heidi@yogasalin.no
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14-16 september 2012

Reisebrev 

Åpning av minnelund i Reykjavik etter ofrene for 22.juli terroren i Oslo og på Utøya, 
med sang av Malvik blandakor (foto: Svein Væren).

Malvik blandakor – 40 års jubileumstur til Island
Tekst: Knut Aasland og Rolf Sandven
Bilde: Svein Væren

Malvik blandakor har 40 års jubileum i år og har markert dette blant annet med en jubileums tur til Island 16.-
20.mai. 

Allerede første kvelden hadde vi kortreff med blandakoret Söngfélag Aðalfundur fra Reykjavik. Vi spiste godt, og 
korene underholdt hverandre utover kvelden med norske og islandske sanger. Malvik blandakor hadde øvd inn 
en islandsk sang, Visur Vatnsenda-Rosu for anledningen, og fikk raskt besøk på scenen av våre nye islandske 
korvenner for felles fremføring av denne. Alt i alt en meget hyggelig opptakt til 17.mai-feiringen dagen etter! 
Nasjonaldagen opprant med sol fra skyfri himmel. Vi delte mye av dagen med Nordmannslaget på Island, som i 
samarbeid med den norske ambassaden hadde satt sammen et variert festprogram. Vår første opptreden var 
ved bautaen over falne nordmenn på Island under 2.verdenskrig, og deretter en tilsvarende markering ved 
minnestøtten for den norske 330-skvadronen. 

Etterpå gikk turen til Nordens hus og 17. mai-fest for barn og voksne. Som seg hør og bør ble det her arrangert 
leker for barna, samt salg av pølser, brus og is, kaffe og kaker. Her fikk Malvik blandakor utfolde seg med et mer 
løssluppent repertoar, blant annet med sanger fra vår barneforestilling Ærta Bærta. 
Og så ble det 17.mai-tog. Sammen med Kópavogur skolemusikkorps gikk koret fra Nordens hus til Domkirken i 
byens sentrum. Vi var med på åpning av en nyanlagt minnelund for ofrene i 22.juli- tragedien. Koret fremførte 
her to vers av "Til ungdommen" av Nordahl Grieg i en svært rørende og stemningsfull markering. Islandsk TV var til 
stede ved anledningen, og Malvik blandakor ble viet betydelig oppmerksomhet på kveldsnyhetene samme 
dag. 

I domkirken var det norsk 17. mai gudstjeneste. Her fikk koret anledning til å fremføre noe av sitt mer seriøse 
repertoar og holdt en egen konsert for menigheten etter gudstjenesten.
Det offisielle programmet for koret ble avsluttet med mottakelse arrangert av Den Norske Ambassade i Nordens 
hus. Her deltok korets medlemmer sammen med diplomater og inviterte gjester fra de fleste land. Malvik 
blandakor fremførte for anledningen den islandske nasjonalsangen O Gud vors land og, for siste gang denne 
dagen Ja, vi elsker. 

Lørdag og søndag var vi mest 
turister, vi fikk med oss Geysir og 
Þingvellir, og mange prøvde det 
varme vannet i Den blå lagune. 
Været var ikke like bra som på 
den 17., men det var mye 
spennende å se, og vår 
entusiastiske dirigent Sigrun Hove 
fikk i gang flerstemt sang på de 
mest uventede steder.
Alt i alt en flott jubileumstur!
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Annethvert år drar koret på konserttur 
til Hellas. I år ble det Kypros. Takket 
være vår enestående kontaktperson 
Effie Theocleous ble det to konserter, 
sammen med fire lokale kor, i 
Nicosia (bildet) og i Nissou. Dirigenten 
er Benita Granum og musikere er lokale 
størrelser.
Det var et tett program med en 
fantastisk mottagelse og gjestfrihet. et 
ble også tid til badeferie, sykkelturer og 
utflukter.

Ta en titt på: http://www.greskkor.no

Gresk Kor Trondheim 
på Kypros

Bli «frokostsanger» om bord på Hurtigruten!
Vi gjentar suksessen og søker etter glade sangere og kor til en svært hyggelig og spennende «jobb» om bord på 
Hurtigruten i tidsrommet 11. april til 10. juni 2014.

Vi ønsker oss morgenfriske og humørfylte sangere og kor som med ekte sangerglede vil være med og spre glad 
vårsang blant frokostgjestene om bord på sydgående hurtigrute mens den ligger til kai i Trondheim. I tillegg skal dere 
også skjenke kaffe.

Ønsket repertoar: Sanger som er inspirert av våren, men dette er ingen betingelse.
Det er selvfølgelig viktig at det også låter bra, men det aller viktigste er at dere byr på godt humør og ekte 
sangerglede som smitter over på både passasjerer og mannskap.
Jeg synger selv i kor, og jeg har flere ganger mønstret på som frokostsanger om bord på Hurtigruten. En opplevelse 
jeg aldri ville vært foruten. For et mer entusiastisk og takknemlig publikum skal man lete lenge etter. Publikum 
kvitterte med skikkelig applaus og var også svært så ivrige med sine kamera.
I tillegg til mange fantastiske opplevelser med mye smil og glede får dere også et hyggelig honorar som takk for 
innsatsen. Og er det ledig plass – inviteres dere til å avslutte «jobben» med frokost fra skipets store og innbydende 
frokostbuffet.

Vi søker etter sangere og kor som kan synge både på hverdager og helg, og gjerne hele uker.
«Arbeidstiden» starter klokken 07.30 presis og varer en liten halvtime.
For ytterligere opplysninger, kontakt Frode Thingstad på mail: frodethi@online.no

Skriftlig søknad inneholdende forslag til repertoar, antall sangere og aktuelle datoer du/dere ønsker å være 
frokostsangere om bord på Hurtigruten, sendes frodethi@online.no INNEN 15.10.13.

http://www.greskkor.no/
mailto:frodethi@online.no
mailto:frodethi@online.no
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Bergstadkoret inviterer til

VINTERFESTIVAL I BERGSTADEN
31. januar- 2. februar 2014

Vinterfestivalen arrangeres for 22. gang!
I samarbeid med Røros Hotell og Storstuggu, er hele arrangementet lagt til Røros

sitt flotte kulturhus, med overnatting på Røros Hotell.
Vi fyller hele hotellet med glade sangere!

Hotellet (http://www.roroshotell.no) og Storstuggu (http://www.storstuggu.no/index.html) blir en festivalarena fylt
med sang, moro, dans og flotte konsertopplevelser, - med fellesskapet og sanggleden i sentrum, - dag og natt!!

Dere kan gå tørrskodd fra hotellet til Storstuggu, og samtidig skue utover Bergstaden Røros i sin vakre vinterprakt.
Du kan oppleve staden i 30 kuldegrader og strålende sol, eller «huggu buver» (eller storm som det kalles i resten av 

landet) – like flott og eksotisk uansett.
En liten forfriskende spasertur unna ligger Røros Kirke og «gata»

Programmet for festivalen blir omtrent slik:

Fredag:
Bli-kjent kveld med spekemat, inkl i deltagerprisen, Storstuggu

Festivalens uhøytidelige korkonkurranse – der det er lov å bestikke
dommere, kle seg ut og ellers være litt gær`n... Premiering

Lørdag:
Øvelser i Røros Kirke på formiddagen, ellers kan man gjøre Røros

med evt guidinger, besøk i gruva, shoppe, gå på kafe eller galleri eller
rett og slett ta seg en skitur

Kirkekonsert i Bergstadens Ziir
Sangermiddag i Storstuggu.

Meny fra Mikael Forselius kokebok «Fristelser fra fjellet»
Orkester spiller opp til dans

Alle rettigheter i baren begge kveldene.

Søndag:
Sangerkafe/ konsert i Storstuggu

Her blir det salg av kaffe og kaker.

Ved spørsmål ta kontakt på e-mail:
vinterfestivalen@bergstadkoret.no

"Vilt kan vinterstormen fare, fokk og snødrev hvirvle tett,
men den stille, høye, klare vinterdag, hvor frisk og lett.
Viddens hvite, rene klede, sol på fjelle rad i rad!
Skinnende i vinterglede, er du skjønn vår egen stad".

2.verset av Røros-sangen

http://www.roroshotell.no/
http://www.storstuggu.no/index.html
mailto:vinterfestivalen@bergstadkoret.no
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Stykket, som har fått navnet "Vuelie", skal brukes i åpningsscenen, og Cantus får dermed - bokstavelig talt - sette an 
tonen for hele filmen.

Eatnemen Vuelie er en joikeinspirert komposisjon som lenge har levd sitt eget liv blant kor ute i verden, sier Frode 
Fjellheim.
–Det er likevel Cantus sin versjon som kanskje fanger uttrykket aller best. Utrolig hyggelig at det er nettopp denne 
versjonen som har festet seg hos de som styrer et av verdens desidert største filmselskaper!

Cantus og dirigent Tove Ramlo-Ystad er beæret over å få ta del i det som kan vise seg å bli en av de største
produksjonene Disney har gjort. Samtidig synes koret det er spesielt å kunne delta med norsk musikk, og Cantus´
musikk, i en film som er direkte inspirert av nordisk kultur. Det at verden blir betatt av et musikalsk uttrykk fra Norge, 
opplever både kor og komponist som spesielt. En stedegen musikktradisjon som vi selv kanskje lett overser, men som 
ute i verden oppfattes som unik, kanskje litt eksotisk og likevel fengende.

–Et av de musikalske kjennetegnene ved Cantus er nettopp den rene, nordiske klangen, sier dirigent
Tove Ramlo-Ystad.
–Vi har tydeligvis gjort noe rett når også en gigant som Disney fester seg ved lyden av nettopp Cantus i mengden av 
artister.

Damekoret Cantus fra Trondheim
har fått et utstillingsvindu av de sjeldne. Verdens største 
animasjonsfilmprodusent Disney har valgt koret til å synge 
åpningssangen til den nye storsatsingen "Frozen". Filmen har 
première i Norge i desember.

Hvordan Disney fikk høre om Cantus er et eventyr i seg selv. 
Filmskaperne ønsket å bruke musikk med nordisk preg som 
utgangspunkt for filmmusikken, og våren 2012 reiste et team 
fra Disney til Norge for å finne inspirasjon. I den forbindelse 
oppdaget de damekoret Cantus og sangen "Eatnemen
Vuelie" fra CD-en Norwegian Voices (2011). 

Sangen er opprinnelig skrevet av den trondheimsbaserte 
komponisten og musikeren Frode Fjellheim. 
Disney og Cantus har nå inngått en avtale om å spille inn et 
stykke ny kormusikk som har blitt skrevet av Frode Fjellheim og 
"Frozen"s komponist Christophe Beck spesielt til denne filmen, 
inspirert av nettopp "Eatnemen Vuelie". 

Frozen er inspirert at H.C. Andersens eventyr 
«Snødronningen». "FROZEN" ©2013 Disney. 
All Rights Reserved. FOTO: DISNEY

Cantus har også tidligere gjort seg synlig ute i den store verden, ikke minst i 2012 da de 
gikk av med seieren i den prestisjefylte korkonkurransen "Xinghai Prize International Choir
Championships" i Guangzhou, Kina. I 2013 er koret rangert som verdens beste damekor , 
samt verdens 8. beste kor uavhengig av klasse av organisasjonen Interkultur.

Det er likevel noe helt spesielt å bli oppdaget av et konsern som Disney, som når ut til så 
mange mennesker verden over. Som komponist Fjellheim sier:
–Det å få presentert musikken sin i en film som dette er jo det ultimate utstillingsvindu for 
det man holder på med! "

"Frozen" er løselig basert på eventyret «Snedronningen» av Hans Christian Andersen. Handlingen er lagt til norsk 
vinterlandskap, og skildrer tre figurers episke reise og kamp mot elementene i jakten på den som står bak den evige 
vintertilstanden hele riket har blitt underlagt. Filmen er spekket av elementer fra nordisk kultur, og er Inspirert av 
Norge. Både vikingskip, stavkirker, Nidarosdomen og norsktalende troll  vil møte oss på filmlerretet i desember.

http://www.cantus.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Frode_Fjellheim
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Byåsen Sangkor
Årets konsertprosjekt for Trondheimsbaserte 
Byåsen Sangkor er «Ein Deutsches Requiem» 
sammen med Chorus fra Trondheim og 
Kristiansund kammerkor. (Se omtale på neste 
side) 

Byåsen Sangkor oppfordrer tenorer og basser 
som ønsker nye utfordringer til å ta kontakt 
med oss. Vi har en flott høst i vente, og 
tilskudd av herrer er velkomne. Et av 
satsningsområdene til koret er å synge de store 
klassiske verkene, vi er regelmessig med på 
lignende produksjoner. Vår flinke dirigent 
Petra Bjørkhaug er musikalskleder i koret. Hun 
er utdannet musikkpedagog og kirkemusiker 
ved Trøndelag Musikkonservatorium.

I dag jobber hun som domkantor i Nidarosdomen, og underviser i orgelimprovisasjon og 
liturgisk spill ved Musikkonservatoriet i Trondheim-NTNU. 

For mer informasjon om koret se vår nye hjemmeside: 
www.byasensangkor.no 

«Prosjektkor 2014» – Mozarts ”Große Messe”

Musikk i Melhus kirke inviterer til å synge Mozarts store messe i c-moll 
med stort kor, orkester og solister 6. og 7. april 2014 i Melhus kirke og 
Vår Frue kirke. Korøvelsene starter i slutten av oktober.

Fra før er tre kor med på prosjektet: Cantilena, Trøndernes 
Mandssangforening og Koret Våren, Viggja. Til sammen er vi 
allerede rundt 100 sangere, men ønsker oss flere J

Sangere som melder seg på prosjektet vil kunne øve sammen med 
Trøndernes Mandssangforening (kun herrestemmer!) i Trondheim på 
tirsdager eller Koret Våren, Viggja (blandakor) i Børsa på onsdager.
Orkesteret vil bestå av musikere fra Trondheim Symfoniorkester og 
Musikkonservatoriet.

Kontakt dirigent Bjørn Vevang for 
påmelding: Bjorn.Vevang@melhus.kommune.no eller 909 60 489.

mailto:Bjorn.Vevang@melhus.kommune.no
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Her kommer en oversikt over 
aktiviteten i Kor e Lade, høsten 2013

Lørdag 21 og søndag 22 september: Seminar på KA senteret. Fokus på vårt repertoar høsten 2013

Lørdag 19 oktober:
Høstkonsert på Ringve sammen med:
- Åfjord Blandakor
- Sandnes Songlag, Lysøysund
- Kor 2000, Mosvik (avklares)
Program presenteres på vår hjemmeside,
første uke av oktober: www.korelade.no

Søndag 17 november: 
Hyggekveld med Lade Senior i KA Senteret

Søndag 1 desember:
Adventskonsert på Ringve og i Ilen kirke

Onsdag 11 desember: 
Julekonsert i Thomas Angells Stiftelse

Se hele aktivitetsplanen på linken under: http://www.korelade.com/p/hst-2013.htmlFor Kor e Lade, arrangementskomite
Bjørn Henry Møsth
bjornhenry@korelade.no
www.korelade.no
telefon 92499442

http://www.korelade.no/
http://www.korelade.com/p/hst-2013.html
mailto:bjornhenry@korelade.no
http://www.korelade.no/
tel:92499442
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"EIN DEUTSCHES REQUIEM"
"Ein deutsches Requiem" ble komponert av Johannes Brahms i 1866 og er et 
av hovedverkene innenfor den klassiske musikktradisjonen i Europa. Verket 
skiller seg ut fra requiem skrevet av andre komponister ved at det ikke bruker 
de tradisjonelle katolske messeleddene, men derimot utvalgte tekster fra 
bibelen. Brahms valgte selv ut bibeltekstene og ønsket å bruke dem på sitt 
eget morsmål, i Luthersk ånd. Derav tittelen Ein deutsches requiem. Tekstene 
handler ikke bare om de avdøde, men også om de etterlatte og er ment å 
bringe trøst og håp.

Samarbeidspartnere ved denne fremførelsen er tre kor:

Byåsen sangkor, Trondheim, dirigent Petra Bjørkhaug
Chorus, Trondheim, dirigent Randi Lundemo
Kristiansund kammerkor, dirigent Peder Rensvik

I Trondheim ble verket fremført 16. juni for en fullsatt Lademoen Kirke.  
Fremførelsen ble gjort med to pianister, klaverstemmene ble laget av 
Brahms selv, og ble spilt av 
Petra Bjørkhaug og Margaret Rensvik. Solister var barytonen Håvard 
Stensvold og sopranen Hilde Gjermundsen. Konserten ble dirigert av 
Peder Rensvik. 

Under Kristiansund Kirke Kunst Kultur Festival (KKKK festival) 14.-15. 
September fremføres samme verket med et festivalorkester. Solister 
denne gangen er sopranen
Erika Roos og Barytonen Johannes Weisser. Dirigent vil være Peder 
Rensvik. Konsertene vil finne sted i Molde Domkirke og Kirkelandet 
kirke i Kristiansund.  

Alle tre korene har hatt en øvingshelg sammen i forkant av konserten 
16.juni. I tillegg har Chorus og Byåsen Sangkor øvd flittig sammen i 
løpet av våren og høsten. 

Requiemet er blitt sammenlignet med 5-mila i Holmenkollen, noe som 
beskriver den musikalske reisen vi har vært igjennom siden januar i år 
da vi begynte innstuderingen av verket.

Konsertomtale
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Sangkoret Heimklang ble stiftet 23. september 1923 av lærer og kirkesanger Arnt Solberg på Heimdal. Navnet 
Heimklang kommer av at øvelsene i de første årene foregikk rundt i heimene til medlemmene. Solberg ble avløst av 
Albert Vold i 1925, og han holdt på til han døde i desember 1950. Hans etterfølger ble funnet i korets tenor Ole 
Hårsaker, som dirigerte koret til høsten 1981, men han fortsatte som vanlig kormedlem helt til 2003. Fra 1981 har 
koret hatt faglig skolerte dirigenter, som har ført koret til nye høyder i kvalitet og formidling. Dirigent siden 2007 har 
vært Sigrun Hove.

Fra et 30-talls medlemmer på 1930-tallet steg medlemstallet til rundt 60 på 1980-tallet og fra 1990-tallet har det 
ligget på 70-80 aktive sangere. De ble lenge rekruttert fra Heimdalsområdet, men har etter hvert fått medlemmer 
fra hele Trondheim kommune. Noen kommer også fra Klæbu og Melhus, og ett medlem kommer sågar fra 
Kyrksæterøra.

Øvelsene har vært holdt i mange lokaler på Heimdal, mest skoler. Fra 1981 ble de holdt i Stabbursmoen skole og fra 
2007 i Åsheim ungdomsskole, hvor vår dirigent er ansatt.
Korets repertoar har naturlig nok hatt stor spennvidde opp gjennom årene, der nær sagt alle sjangre og stilarter er 
representert. Noen sanger er oppført flere ganger, bl.a. Schuberts Messe i G-dur, Mendelssohns 43. salme (også 
kjent som Richte mich Gott), Mendelssohns Drei geistliche Lieder og Misa Brevis av Leif Solberg. Nevnes må også 
Misa Criolla, en latinamerikansk messe av Ariel Ramirez, der vi hadde med kjente solister som Lars Klevstrand, Sigvart 
Dagsland og Tore Johansen. Griegs Våren er likeså trukket fram ved flere anledninger, et par av dem med vår 
daværende dirigent som solist. Afzelius-sanger har vært framført, Taube og Bellmann-sanger likeså, vi har sunget 
jazz fra New Orleans og potpourrier fra musikalene til Andrew Lloyd Webber og Les Miserables.

Koret har samarbeidet med musikalske krefter i Heimdalsområdet i alle de år. Vi trekker fram julekonserten i Kolstad 
kirke hver 4. juledag, der vi samarbeider med Heimdal Musikkorps, Heimdal Mannskor og damekoret Hedda 
(tidligere Heimdal Damekor). I mange år hadde vi også felleskonserter med Midt-Trøndelag Orkesterforening (fra 
2003 omdøpt til Sør-Trøndelag Orkesterforening), først og fremst i Ilen kirke. Likeså var koret lenge et fast innslag 17. 
mai på Heimdal.

Det sosiale har hele tiden vært tatt godt vare på, både i form av egne sesongavslutningsarrangementer, av turer, 
o.a. Dette har gjort at medlemmene er blitt sveiset sammen til en fin gjeng, og noen har sågar funnet kjærligheten i 
koret! Når det gjelder turer med innlagte konserter, så må turen til Roma i 1991 særlig nevnes. Her fikk vi møte 
Paven og han fikk overrakt gaver både fra koret og fra Trondheim kommune, for han hadde besøkt byen i 1988. 
Minneverdige var også turene til Sardinia i 2006 og til Budapest i 2012.

Fra en øvelse til Heimklangs 
jubileumskonsert 13. oktober. Helt til høyre 
ser vi koreograf Anett Hjelkrem. Ved 
pianoet, utenfor billedkanten, dirigent 
Sigrun Hove.

Jubileet blir markert med en konsert i 
Frimurerlogen 13. oktober, der vi 
foretar en tidsreise i sangens verden 
med bakgrunn i de 90 årene koret har 
eksistert. Det blir også holdt en 
jubileumsfest og utgitt en 
jubileumsberetning.
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Ranheim mannskor fyller 80 år den 2.10.13. Koret markerer dette på øvelsen som er onsdag den 2.10.13. Lit historie 
om koret fra 1933 og til i dag. Koret ble stiftet i “Spisebrakka” på Ranheim fabrikker. Fra før hadde Ranheim 
musikkforening hatt et lite mannskor i sine egne rekker. Da det ble bestemt at det skulle dannes et eget mannskor 
på Ranheim. gikk de medlemmene over til det nystarta Ranheim mannskor, som sammen med andre interesserte 
sangere dannet Ranheim mannskor. Koret stiftere var Osvald Kvam han ble korets første formann, Karl Bjørnstad, 
Olaus Johansen, Otto Stene og Kr. Juel Ebbesen. Koret harr hatt 17 formenn i disse årene og formann i dag er Eldar 
Hernes. Koret første dirigent var lærer Bye – koret har hatt 25 dirigenter i disse årene derav 2 kvinner – koret dirigeres 
i dag av Benita Granum.

Koret har vennskapskor i Timrå kommune i Sverige. Koret har arrangert 3 sangerstevner. Koret har hatt tre 
samarbeid med andre mannskor. Nemlig Malvik mannskor, Mannskoret Orfeus og Jernbanebetjeningens mannskor, 
Trondheim. Koret hadde 50 medlemmer i forbindelse med sitt 50 års jubileum i 1983. Koret vil trekke fram en person 
– nemlig Arne Larsen han var koret dirigent i ca 30 år i ulike perioder. Han laget sanger med tone og tekst og 
arrangerte mange sanger for mannskor. Koret bruker i dag mange sanger som Arne har arrangert.

Ranheim mannskor har alltid vært i bydelskor – og bygdakor i den tiden Ranheim tilhørte Strinda kommune. Koret 
opptredener var faste. Koret deltok ved årsmøtet i Ranheim fabrikkers årsmøte. Ved 1. mai markeringen og ved 
konfirmasjonene på Ranheim. De to siste opptredene har koret vært med på sammen med Ranheim 
musikkforening og noen år senere med Reppe blandakor. Koret har vært på basarer til Ranheim menighet, og ved 
Gudstjenesten 1. juledag. Fra 1959 har koret vært med sammen med musikk og korkrefter og arrangert 
Adventskonsert i Ranheim kirke. Koret har også i de siste 15 årene stått som arrangør for Vårkonsert i Folkets-Hus 
Ranheim, dette er blitt et veldig populært sangtreff hvor kor har stått i kø for å delta.

Noen av det største koret har vært med på, var da vi dro til Riga i juni 2012 og deltok med flere opptredener – her 
var den største å få delta under Gudstjenesten i den neste største katedralen i Riga. Der framførte vi 5 sanger derav 
to norske.

Planer framover. Koret har tenkt å delta på Brønnøysundsfestivalen i 2014 og planer om nye tur til Riga ligger klar for 
2015.

Koret har i dag 27 aktive sangere fra 24 til 82 år. Og avholder sine øvelser i egne lokaler i Folkets-Hus, Ranheim Koret 
er interessert i få med flere – og vi er spente på om “Det nye Ranheim”" med 25 000 innbyggere kan gi oss nye 
sangere, ellers er det sangere med i dag- fra alle bydeler av Trondheim . ja helt fra Steinkjer og nabokommunen 
Malvik.
Koret vil så få invitere til Jubilumskonsert i Ranheim skoles Aula (ligger vis a vis Ranheimhallen) søndag den 27. 
oktober kl.18.00 – Gjester er Kvinnekoret “Sonare” og Frosta trekkspill klubb. Koret avslutter så med Advenskonsert i 
Ranheim kirke den 15. desember kl.18.00.
Takk for spalteplass.

Med hilsen
FOR RANHEIM MANNSKOR
ELDAR HERNES
TELF 41312466
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cantus.no
komatsushita.com
brilliantharmony.com

«Brilliant Voices»
I månedsskiftet september/oktober vil publikum få 
servert det beste fra to verdenshjørner når to av 
verdens beste damekor møtes. Cantus har gleden av 
å ta imot koret Brilliant Harmony fra Tokyo, Japan, 
ledet av den fremstående dirigenten Ko Matsushita. I 
tillegg til å møtes for å jobbe sangteknisk sammen og 
utveksle sangglede  holder felles konserter i 
Trøndelag. 

Matsushita, som er født og oppvokst i Tokyo, fullførte 
sin musikerutdanning med imponerende resultater. I 
tillegg til å dirigere flere kor er Matsushita også 
anerkjent for sitt virke som komponist, og har vunnet 
priser verden over både for sine musikalske verk og sin 
direksjon. 

Cantus har tidligere stiftet bekjentskap med Matsushitas musikk. Musikk skrevet av Matsushita stod blant annet på 
Cantus´repertoar da Cantus gikk til topps i damekorklassen Xinghai Prize International Choir Championships  i 
Guangzhou i Kina høsten 2012. Brilliant Harmony er også et kor som har oppnådd sterke resultater i 
internasjonale korkonkurranser. En fellesnevner ved Brilliant Harmony og Cantus er at begge kor lever etter å 
utvikle og utforske mulighetene i kormusikken. Konsertene vil reflektere to kor som begge strekker seg etter de 
vakre, nyskapende og utfordrende musikkopplevelsene. Likhetene kan derfor være mange mellom disse to 
korene, selv om den geografiske avstanden er stor. 

Konsertdatoer for konserten ”Brilliant Voices” :

Levanger kirke, Levanger, 29. september, kl. 19.00
Lademoen kirke, Trondheim, 1. oktober, kl. 20.00
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Høsten med VIVA!

Høsten er kommet til Trondheim og damene i VIVA gleder seg til en stemningsfull tid! Onsdag 2. oktober har vi lyst til 
å ta deg med på en reise inn i det blå landskapet, til en Blå Time. Vi har funnet frem et knippe viser og salmer som 
lener seg mot den rolige siden. Noen er glade, noen er triste - alle spiller på de blå følelsene. Sanger som vil la deg 
leke med denne blå timen som gjør overgang mellom natt og dag. Vi gleder oss til å dele disse sangene med vårt 
publikum! Vi skal synge i Rådhussalen på Trondheim folkebibliotek, en intim og vakker ramme rundt konserten vår.

Når: Onsdag 2. Oktober kl 19.30
Hvor: Rådhussalen, Trondheim Folkebibliotek

Vi må også minne om julekonserten vår som begynner å bli en tradisjon! 
Tirsdag 3. desember fyller vi Øysteinsalen i Erkebispegården med julestemning.
I fjor måtte vi sette inn ekstra stoler – vi håper like mange vil finne veien til
konsertene våre i høst! 
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Korkonsert I Vår Frue Kirke 
19.10.

De tre Trondheimskorene: Trøndernes 
MandssangforeninG, SINTEF-koret og Ritardando 
går sammen om å arrangere konsert i Vår Frue 
kirke i Trondheim lørdag 19. oktober kl 18.

Noe av bakgrunnen for konserten er at to av 
korene jubilerer i år: Trøndernes 
Mandssangforening 155 og SINTEF-koret 25 år. 
Korene kjenner hverandre fra  idligere
opptredener på konserter, blant annet den 
årlige adventskonserten i Ila kirke.

Strindheim Blandakor

inviterer til sin tradisjonelle høstkonsert i Lademoen kirke 
søndag 6. oktober.

Konsertens tittel er "Ro og rytme i kirkerommet", og i tillegg 
til Strindheim Blandakor deltar også Damekoret Hedda, 
Rolling Tones samt elever fra Trondheim kommunale 
musikkskole.

Strindheim Blandakor har bevilget NOK 5.000,00 til årets 
TV-aksjon som er viet Nasjonalforeningen for folkehelsen 
og deres arbeide med å bedre livskvaliteten for de som 
er rammet av demens.

Trøndernes Mandssangforening og Ritardando har samme dirigent: Bjørn Vevang, men han har også dirigert 
SINTEF-koret i korte perioder de siste årene. SINTEF-Korets faste dirigent er Torild Alise W. Oddane.  Nå gleder 
korsangerne i de tre korene seg til å bli bedre kjent med hverandre. 
Programmet for konserten er ikke klart ennå, men det er bestemt at vi skal ha to fellesnumre:  You never walk
alone, skrevet av Rodgers og Hammerstein, til musicalen Carousel, og Kyrie fra Jazz mass av Bob Chilcot.  
Korene vil for øvrig synge egne numre, noen av disse med solister og ulik instrumentalakkopagnement
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MALVIK BLANDAKOR OG TRE SMÅ KINESERE
Malvik blandakor ble stiftet 3. september 1973 og feirer sitt 40- års jubileum med to konserter sammen med TRE SMÅ 
KINESERE. Dette blir en fantastisk opplevelse med 50 korister som trykker til sammen med bandet. Kjente og kjære 
melodier som Eplekake med krem, Svartlamo’n, Hjertemedisin og mye mer presenteres.
Det hele skjer lørdag 26. oktober i Ytre Malvik Samfunnshus. Første konsert er kl.  16. og andre kl. 19. Senere på 
kvelden er det musikkpub med sangglade stemmer. 
Det blir nok rift om billettene så vi anbefaler alle å være raskt ute med å bestille.
Hjertelig velkommen!

Malvik blandakor
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Snøkrystaller i september
Til tross for at kalenderen foreløpig bare viser september og høsten ennå er ung, har kammerkoret A Cappellissimo
og dirigent Grete Daling allerede begynt forberedelsene til jul. Litt i tidligste laget, tenker du kanskje? Joda, men vi 
har heldigvis andre ting på programmet også. Sånn er det når man liker å ha mange baller i lufta samtidig.

Kammerkoret A Cappellissimo hadde egentlig planlagt å delta på kor-NM i Oslo denne høsten, med ambisjoner om 
å forbedre eget resultat fra Landskonkurransen i 2011. Sangerne var parate til å brette opp ermene og polere både 
klassisk og rytmisk repertoar, slik at både klang og presisjon var perfeksjonert til NM-helga i oktober. Da kor-NM ble 
avlyst, var det naturlig å flytte fokus til det neste store prosjektet;; julekonserten ”Snøkrystaller” i Vår Frue kirke søndag
15. desember 2013.

Fjorårets konsert med samme navn var en stor suksess, og prosjektet ga mersmak! Det var flere år siden A 
Cappellissimo hadde arrangert julekonsert, men vi skjønte raskt at det ikke kom til å bli like lenge til neste gang. Koret 
ønsker nå å skape en ny førjulstradisjon i Vår Frue kirke, og har også i år invitert en jazzmusiker til å bidra. Dirigent 
Grete ser det som en fordel at koret får ekstra tid til å finpusse julekonsertrepertoaret i høst. Hun har alliert seg med 
korleder og sangpedagog Carl Høgset, som skal hjelpe spesielt herrene med å finne en silkemyk forløsning i høyden.

Samarbeidsartisten ved årets julekonsert blir Mattis Kleppen, en velrenommert bassist med omlag 25 års fartstid som 
musiker. Han har bakgrunn fra jazzlinja på NTNU, og har spilt i en lang rekke band og prosjekter. For tida er han 
kunststipendiat ved NTNU, hvor han jobber med slåttemusikk fra Telemark, tradisjonell musikk fra Mali og Senegal, 
samt deltablues fra Mississippi. Dette kombinerer han til en spennende religionsnøytral miks, som beviser at den nye 
globaliserte verden ikke behøver å true en eneste kulturarv eller egenart.

I tillegg til julekonsert ”Snøkrystaller” har A Cappellissimo flere andre spennende aktiviteter på programmet denne 
høsten. David Scott Hamnes har invitert koret til å delta med en liten gruppe sangere i forbindelse med Mikkelsmesse 
i Vår Frue kirke i slutten av september. Hele koret skal dessuten bidra under radiogudstjeneste i Ilen kirke på 
allehelgensdag. Videre dukker det stadig opp små og store oppdrag for både privatpersoner og bedrifter.

Hvis du er interessert i å holde deg oppdatert om A Cappellissimo sine 
aktiviteter kan du følge med på acapp.no – eller du kan gå inn og like 
oss på Facebook. Der vil du få jevnlige oppdateringer om stort og smått.
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A Libitum 

Apes & Babes

Bel Canto

Bergstadkoret

Buvik Songlag

Byneset Songlag

Byåsen Sangkor

Cantare

Cantilena

Cantus (Trøndelag)

Courage

Damekoret Hedda

Eggkleiva Mannskor

Embla

Epleklang

Fosenlagets Sangkor

Gresk kor

Heimdal Mannskor

Heimklang

Hemne Og Vinje 
Songlag

Hitterklang

Hommelvik 
Korforening

Høystemt

Jonsvatnet Sangkor

Kammerkoret Aurum

Klæbu Damekor

Klæbu Mannskor

Kor E Lade

Kor I Sit

Koret Våren, Viggja

Korissa

Leinstrand Songlag

Lensvik Blandakor

Malvik Blandakor

Mannskoret Nøkken

Meldal Songlag

Melhus Songlag

Oppdal Mannskor

Oppdal Songlag

Orkdal Blandakor

Orklang

Ranheim Mannskor

Rennebu Songkor

Reppe Blandakor

Ritardando

Rolling Tones

Røros Kammerkor

Sangfabrikken

Sangkoret Havdur
(Trøndelag)

Sangkoret Jubel 

Sangkoret Lundarljom

Sangkoret Teleklang

Selbu Korensemble

Selbuklang

Sintef-koret

Sistranda Mannskor

Sjetnekoret

Skolekoret for Byneset
Og Leinstrand

Songlaget Våren 

Stjernekoret 

Stjørdal Blandakor

Strindheim Blandakor

Trondheim Gospelkor

Trondheim kammerkor

Trondhjems Mandskor

Trønderkor

Trøndernes 
Mandssangforening

Uthaug Songlag

Valsfjord Mannskor

Viva (Trondheim) 

Ørland Sangforening

Øvre Nidelven
Kammerskor
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