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GIVE UP THE FUNK!
HEIMDAL ER VIDERE I
SPRÅKKONKURRANSE
I fjor kom Heimdal videre i spansk nivå 2 og
spansk morsmål i International Language
Competition (ilcompetition.com). I år deltok
vi i spansk nivå 2, spansk morsmål, engelsk
og engelsk morsmål. I klassen spansk
morsmål deltar Augusto Pinto Pérez i
landsfinalen tirsdag 15. mars, etter å ha blitt
nummer tre i Norge i første runde. Han gikk
videre også i fjor. Heimdal ble nummer 10 i
Norge i første runde i engelsk, og Marius
Danielsen Nordskag og Daniel Alexander
Bjørnstad vil representere skolen i en finale
over nett samme dag som Augusto deltar. I
begge språk vil elevene få spørsmål om
språk, geografi og historie.
Christian
HEIMDAL DELTAR I
SJAKKMESTERSKAP PÅ STRINDA
I fjor var det ikke noe sjakkmesterskap
mellom skolene, men det blir det torsdag 21.
april på Strinda videregående skole. Alle de
videregående skolene i Trøndelag er invitert,
og da Heimdal arrangerte dette i 2019, var
sju skoler med totalt tolv lag med.
Turneringen starter 8.30, og vil vare ut
dagen. Elever som deltar får ikke-tellende
fravær, men må avtale med lærere de har den
dagen.
Følgende elever deltar fra skolen:
Endre Engtrø Husby (3IDA)
Nils Nordsæter Resell (3IDA)
Jim-Tien Van Phan (2STB)
Kristian Skjervø (1ELC)
Vegard Lyng (2EEA)
Christian

Musikklinja inviterer til konserten «Give Up
the Funk». Konserten tar for seg 5 ulike tiår
med funkbasert musikk, med sjangre som
blant annet hiphop og disco. På konserten får
dere høre låter som “In the Stone” av Earth,
Wind & Fire, “Give Up the Funk” av
Parliament og funkbaserte coverlåter som
“Gimme! Gimme! Gimme!” av ABBA.
Konserten «Give Up the Funk» er årets
store musikalske begivenhet for musikklinja,
og endelig kan vi fylle opp Bifrost med
fantastisk publikum. «Give Up the Funk» er
et tverrfaglig sammarbeid mellom fagene
Instrument, kor og samspill (IKS) i alle tre
klasser og instruksjon og ledese (INSLED)
for 3MDA.
Produsent: Magnus Forsberg
Regi: Kristina Olsen Smith
Koreografi: Veronica Mortensen
Lyd: Torkel Vindspoll
Lys: Are Kvitnes Skarra
Forestillinger:
Fredag 18. mars kl. 19.00 (premiere)
Lørdag 19. mars kl. 18.00
Søndag 20. mars kl. 14.00
Søndag 20. mars kl. 18.00
Billetter
Voksen kr. 250,Barn / student / honnør kr. 150,Billetter fås kjøpt på skolens Facebook-side.
Velkommen til konsert!
- Ketil –

TILBUD OM GRATIS VAKSINE MOT
SMITTSOM
HJERNEHINNEBETENNELSE FOR
VG2 OG VG3.
Gå inn på Canvas for informasjon og digital
påmelding.
Vaksineringen vil i år finne sted på
Vaksinestasjonen i Statens Hus med inngang
Erling Skakkes gate 25

Aktuelle datoer for vaksinering;
Torsdag 10.mars 2022 kl 1330 - 1730
Mandag 14.mars 2022 kl 1330 - 1730
Onsdag 16.mars 2022 kl 1330 - 1730
Torsdag 17.mars 2022 kl 1330 - 1730
Helsesykepleier Mona

