
Vestopplandstevne 
2011

Furuleiken spell og danselag står som arrangør av årets 
VestOpplandstevne med tevling i runddans og runddans-
spell i tillegg til tradisjonelle kappleiksklasser. 

Stevnet vil finne sted lørdag 15. oktober 2011 på Hadeland, 
nærmere bestemt i Skøienhallen, Lunner barneskole i 
Lunner kommune.

Foreløpig program for dagen:

Kl. 11.00: Åpning av stevnet.

Kl. 11.15: Det er tid for kappleikstart.

Kl. 18.00: Kulturinnslag med barn.

Stevnet gjennomføres på en dag og tevlingene kjøres 
fortløpende utover dagen.



Tevlinger

Vestopplandstevne i runddans og 
runddansspell

Under Vestopplandsstevnet vil det bli konkurrert i to 
typer tevlinger:

• Runddans og runddansspell (vals, reinlender, polka 
  og masurka)

Det tevles i følgende klasser:

• Spell fele

• Eldre folkemusikkinstrumenter

• Spell, durspell/trekkspell

• Gruppespell, alle instrumenter

• Lagspell, lag der fele er det bærende instrument

• Lagspell, durspell/trekkspell.

• Bygdedans, eks. Hadelandsspringdans.

• Lagdans

I runddansspell er det mulig å delta både solo, grupper og lag.

Runddansene som benyttes er vals, reinlender, polka og masurka, 
hvor 5-6 dansepar går videre til dansefinale, mens det vil være 3 
deltakere som går videre til en finale i runddansspell.

Innledende runder i dans vil foregå i løpet av formiddagen, 
mens finalen vil bli avviklet på ettermiddagen.

Kvalifiseringen i runddansspell vil bli avviklet etter 
kulturarrangementet, og da med publikum i salen som 
deltakere på dansegulvet.

Tradisjonelle kappleiksklasser



Kulturkveld

Påmelding og spørsmål til:

Kulturkveld med fokus på barn som utøvere og aktører.

post@furuleiken.no

Påmeldingsfrist 1. oktober 2011.

Deltakeravgift: kr 60,- (under 15 år) og kr 125,- for de andre.
Grupper kr 300,- (3 eller flere).
Det betales kr 30,- utover 1. start.

Billettpriser: Kr 125,- for gjennomgangsbillett for hele 
arrangementet. Barn under 15 år er gratis.

Deltakeravgiften betales inn på kontonr.: 2030.66.50530

Dansere fra Hadeland på Landskappleiken i Seljord 2011.



Kart/kjørerute
Med utgangspunkt i rundkjøringen på Roa, tettsted be-
liggende langs riksveg 4 midtveis mellom Oslo og Gjøvik, 
tar dere av til riksveg 35 i retning Hønefoss. Deretter velger 
dere andre avkjørsel til høyre og første avkjørsel til venstre. 
Videre følges skilting til Lunner barneskole 
(Skøienhallen). 
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