
Etter mange henvendelser starter 
Akershus og Oslo krets av NTL opp igjen 
de lærerike og populære seminarene på 
trekkspill som ble holdt for noen år 
tilbake.

Vi har skaffet dyktige instruk-
tører og trekkspillere.  Her 
er noe for enhver smak 
og ferdigheter:

 J Trekkspillreper-
toar med Kjell Harald 
Langhaug

- Kjente melodier 
arrangert for trekkspill-
klubber – dynamikk og 
frasering

 J Swing/moderne rytmer 
med Bjørn Paul Johnsen

- Hvordan unngå 
at swing låter som 
reinlender -  moderne  
akkorder

 J Torader med Willy Rustad 
senior

- Hvordan få musikken til å svinge og 
ikke låte kjedelig

 J Gehørspill med Lars Gundersen
- Hvordan få fram driv og spenst i 

musikken
 J Kompgruppe (Instruktør foreløpig 

ikke fastlagt)
 J  Sosialgruppe -  musikkglad gruppe 

som ønsker å prate, danse, synge og le og 
drive buskspill.

Til de to første temaene blir det sent ut 
noter på forhånd.

PROGRAM:
Fredag 6. november
- Oppmøte, registrering og innkvartering 

fra kl. 16.00.
- Middag kl. 19.30 med orien-
tering om seminaret.
- Musikk, dans og buskspill 

derpå.

Lørdag 7. november
- Frokost 
- Seminaret varer fra kl. 09.30  til kl. 17.00 
med innlagt lunsj og kaffepauser
- Festmiddag kl. 19.30
- Etterpå musikk, dans og buskspill.  En 
uhøytidelig dansekonkurranse i swing og 
tango vil bli avholdt.

Søndag 8. november
- Frokost
- Kl. 10.00 – 12.30: Framføring av musikken 
som ble lært på seminaret.
- Kl. 13.00 lunsj

Beliggenhet
Haraldvangen lig-

ger sentralt ved vakre 
Hurdalsjøen. Kun en 
times kjøring fra Oslo 
og 30 minutter fra 
Gardermoen.

Priser
- Oppholdet koster  kr. 
1750,- per person inklu-
siv alle måltider med 
innlagte kaffepauser
- Seminaravgift 
kr. 400,- pr. person 

(dekker instruktør, 
papir/kopiering av noter og                                                                              

porto).

Boforhold
Haraldvangen har 155 sengeplasser 

fordelt på enkeltrom, dobbeltrom 
og hytter med rom til flere. Da ikke 

alle kan regne med enkeltrom, er 
det ønskelig at du i svarslippen 
angir hvem du kan like å dele 
rom med.  
Med den romslige sengekapasi-

teten som Haraldvangen har, ser vi gjerne 
at du tar med ektefelle eller danselystne 
og festglade venner.  Trekkspillere som 
bare ønsker å være med på buskspillet, er 
også velkomne (ingen seminaravgift).

Påmeldingen skjer fortløpende. Her 
gjelder ”Første mann til mølla”.  

Siste frist 15. juni. Ved bekreftet svar, 
vil det settes en tidsfrist for betaling av 
seminaravgiften.

Informasjon: 
Finn Johansen tlf. 97473066
Odd Gudheim  tlf. 90726909

PÅMELDING:
 J Jeg ønsker å delta på:  (Sett tall i ruten på 1. eller evt. 

2. prioritering:

Jeg kan dele rom med.................................................................     

Medlem i flg. klubb.....................................................................

Navn:.....................................................................    Alder:......

Adresse:.......................................................................................

Telefon: .......................................

E-post: .............................................................................
 J Slippen sendes til Odd Gudheim, Korpåsen 147B, 1386 

Asker. Eller mest ønskelig: Gi de samme opplysningene 
som e-post til Odd.Gudheim@gmail.com

q	Klubbrepertoar
q Swing/moderne rytmer
q	Torader

q	Gehørspill
q	Kompgruppe
q	Sosialgruppe
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TREKKSPILLSEMINAR 
Haraldvangen i Hurdal
6. – 8. november 2009
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Tegning: Ola Klåpbakken


