
Det begynte med 20 sangglade sjeler fredsvåren. Nå, 65 år senere, har vi nærmere 90
medlemmer. Men hva er det så som får bygdekorister til å møtes hver eneste uke for å heve
røsten? Musikalsk utvikling, glede, formidling, mental hygiene, vennskap på tvers av alder og
bakgrunn, følelsen av samhørighet, det å få til noe, det å få respons fra publikum.
Alt dette er stikkord for hva som gjør det meningsfullt å investere tid i kor.

Rekruttering er hjørnesteinen i et sunt kor, og den sosiale faktoren i et korsamfunn er viktig.
Nittedal Bygdekor består i hovedsak av innflyttere. Nordlendinger, oslofolk, bergensere,
trøndere, sørlendinger, svensker og dansker. Gjennom koret er mange blitt nittedøler. 

Vi øver hver onsdag i Bjertnesaulaen. I tillegg har vi ett helgeseminar hvert semester. 
Her kombinerer vi selvsagt musikalsk utvikling med sosiale gleder. Noen av høydepunktene for
bygdekoristene de siste 25 årene har vært turene i inn- og utland. Det finnes knapt noe mer
samlende og frydefullt enn det å reise sammen med musikk i bagasjen.

TA KONTAKT for mer info og avtale om stemmeprøve for riktig stemmeplassering: 

Bjarne Birkrem: leder@bygdekoret.no  •  tlf. 9165 5222  •  www.bygdekoret.no

Noen av våre planer
• Lettere konsert oktober 2010 - i Bjertnesaulaen
• Julekonserter desember 2010 - i Nittedal og Grorud 
• Verdis Requiem mai 2011 - i Drammen og Oslo
• Utenlandstur september 2011 - til Vilnius
• Konsert med populærmusikk våren 2012 - i Nittedal

Sangere gjør det i kor!

Bli med da vel!Bli med da vel!Bli med da vel!
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Gjermund Bjørklund (47) er en erfaren og dyktig
dirigent. Han har vært Nittedal Bygdekors musikalske
leder i 15 år. 

Gjermund har stor faglig tyngde og er en inspirerende
pedagog.  En av hans store styrker er nettopp å jobbe
med store klassiske verk - og sammen med 
amatørkorister - få til resultater som vi ikke på forhånd
trodde var mulig.

Gjermund Bjørklund er utdannet ved Norges Musikk-
høgskole med hovedfag i kor- og orkesterledelse. 
Han har vært en pådriver for at Nittedal Bygdekor skal 
satse, også på store klassiske verk. Denne utviklingen
har vist seg å være positiv, både for korets musikalske
utvikling, men også i forhold til å trekke et nytt og 
tallrikt publikum til konsertene våre.

I hvert oddetallsår fremfører Nittedal Bygdekor et klassisk verk. I partallsår er det populær-
musikk som er hovedsatsingen. Dette sikrer oss et bredt repertoar og et stort publikum. 
Med både Beatles og Bach, Rolling Stones og Rossini på programmet, kan vi trygt kalle oss et
ambisiøst allroundkor. 

Våren 2011 fremfører vi Giuseppe Verdis storslåtte Requiem, og da åpner vi både for mange nye
medlemmer og prosjektsangere. Det betyr at de som har lyst til å være med kun på dette verket,
får muligheten til det.

Requiem-prosjektet er den største satsingen vi noen gang har gjort. Vi tar sikte på å bli et kor på
langt over hundre medlemmer. Noen av oss drømmer om å bli over 150. 
Musikalsk følge får vi av Drammen Symfoniorkester, som er et stort orkester - og av de beste
blant norske amatørorkestre. Og vi vil selvsagt hyre inn profesjonelle solister av ypperste
kvalitet. Verket skal framføres i Oslo lørdag 28. mai, og i Drammen søndag 29. mai.  Begge
steder i store og gode konsertlokaler.

Vi håper at også DU vil være med på dette eventyret. Du kan gjøre det ved å bli med på  selve
Requiem-prosjektet, som starter i januar 2011, men vi håper selvsagt at mange vil synge mer - og
bli medlemmer. Vi ønsker oss spesielt flere unge sangere. Vi i Bygdekoret kommer til å øve på
verket, jevnt og trutt, hele koråret. I tillegg har vi mange andre høydepunkter å øve fram i mot.

I 2009 fremførte Nittedal Bygdekor «Stabat Mater» av Rossini. 600 publikummere, to flotte 
konsertlokaler, stående applaus og en opplevelse for livet. «Vi våger å påstå at Nittedal Bygdekor
aldri har vært bedre.», skrev lokalavisen da. Nå står Verdis Requiem for tur. 

Fulle hus og stormende jubel

Si JA til et år
med VERDI 

Dyktig dirigent
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