
7. - 9. oktober
Høsttreff på Oset Høyfjellshotel

Mer enn 125 år med gjestfrihet

Gammeldanstreff med musikk for ALLE.

Oset-treffet 2005Oset-treffet 2005

Underholdning/dans med kjente
gammeldansorkestere fredag og
lørdag. I tillegg tilbyr vi variert og
god musikk i flere stilarter.
Sett av denne helga til musikk og dans. Oset Høyfjellshotel
tilbyr i tillegg en rekke fasiliteter til glede for deg som gjest.
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets Oset-treff!



PROGRAM
FREDAG:
16.00 -
19.30 - 21.30
21.30 - 02.30
02.30 -

LØRDAG:
08.30 - 10.30
11.30 - 12.30
13.00 - 14.30
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
19.00
21.00 - 02.30
02.30 -

SØNDAG:
09.00 - 13.00

Innsjekking fra kl. 16.00
Middag i restauranten - Aftensbuffet
Dans etter musikk med helgens orkestere
Buskspell i Oset´s uttallige buskspellplasser

Frokost i restauranten
Polstimen med Brit Anne´s og Ole Bjarne´s orkester
Lunsj i restauranten
Minnekonsert - Ola Paalerud, i Lavvo.
Buskspilling i Lavvo med salg av forfriskninger
Middag i restauranten
Dans etter musikk med helgens orkestere
Buskspell

Brunsj
Utsjekking før kl. 12.00

(MED FORBEHOLD OM ENDRINGER)



HELGENS ORKESTRE
Brit Anne´s er med i år
som i fjor under årets treff
på Oset. Semifinalist i siste
utgave av kappspell på NRK.
Vinner av åpen klasse i NM
1991 på Titanofestivalen, og
distriktsmester i gammeldans
en rekke ganger.  Byr på en
spilleglede og tæl som smitter
over på de danseglade. Spiller
trønderinspirert gammeldans, med et bredt repertoar av andre stilarter.

Øvrige orkestre
Vi har i tillegg allerede følgende
klare: Einar Grieg m/jularbodrag.
Danseduoen, Torill Ebbesberg
m/band. Trond Lønstad,
Tor Bekkelund og Terje Tandberg.
De 3 sistnevnte er årets komp.
til fri disposisjon for alle på
dansespilling.  Kom og dans!

  ! ! !
Er et av Norges mest annerkjente orkestre.
Har i 30 år gått i bresjen for gammeldans
med trøndertrøkk og vært en stilskaper
innenfor denne sjangeren. Vi er veldig stolte
av og kunne presentere Ole Bjarnes på Oset.
Ole Bjarne Østby og Svend Afret på
trekkspill/sang, Bjørn Solli bass/sang, Bjarne
Norum på trommer/sang.

Fullstendig program for årets
treff er enda ikke klart. Dette vil
bli offentliggjort gjennom annon-
sering i Norild, Trekkspillnytt og
lokalpresse, samt radiokanaler. I
tillegg vil vi gå ut med informasjon/
plakater i miljøet og distriktet.
Festivalprogram fås ved ankomst.

Til kommersielle kjøle- og fryseanlegg bruker vi

                     Kuldeaggregater

Tlf. 32 83 16 88 - Fax 32 83 23 11 - www.dkf.no

Avd. Kongsberg 32 83 46 33 - Fax 32 76 43 01

Vi legger vekt på
«buskpillet» i Lavvo.
Oppfordrer derfor alle
til å ta med sine
instrumenter. Bli med!



PRISER
Opphold fredag til søndag in-
kludert aftensbuffet fredag,
frokost, lunsj og middag lørdag
og brunsj på søndag.
Hotell dobbeltrom kr. 1650,-
Tillegg enkeltrom kr.   300,-

Ved bestilling fra klubber, el. lign.
oppnås en rabatt på 10% ved
bestilling av 10 rom eller mer.

Det er 20 års aldersgrense til
hotellets dansesteder.

Påmeldingsfrist 5 oktober 2005.

PÅMELDING
Ring til Oset Høyfjellshotel på
telefon 32 07 95 00
Se også www.oset.no

Oset Høyfjellshotel har 110 rom, svømme-
basseng, konferanse fasiliteter, danserestaurant,
en utsøkt samling av bondeantikviteter og alt
annet som kan ventes av et hotell i vår tid …
og vårt berømte kjøkken som oser av kvalitet!

Mer enn 125 år med gjestfrihet

5. generasjon. - Osets tradisjoner innen
hotelldrift strekker seg helt tilbake til 1880.

PÅMELDING SPILLING
Påmelding dansespilling:
Ola Tom Evje, telefon:
32 78 17 77(a) 32 78 58 93(p)
mobil 40 40 06 15
eller olatom@amn.no

Vår konferansier og
tilrettelegger under årets
gammeldanstreff på Oset er
som i fjor: Geir Holm

Vi ønsker musikalsk bredde ved
årets Oset-treff. Og oppfordrer
derfor alle interesserte til å ta
turen denne helga. Her vil alle
stilarter bli vektlagt på lik linje
og vi vil etterstrebe at alle som
ønsker det, skal få spille !


