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Vårt lek-hotell tilbyr:

Hotellrom:

- Enkeltrom m/frokost: 
kr 790,-
- Dobbeltrom m/frokost: 
kr 850,-

Trysil-Knut Hotell tilbyr også familierom og leiligheter. 
Kontakt hotellet for priser.

Med vennlig hilsen/Best regards
SJUMILSKOGEN AS
avd Trysil-Knut Hotell
Rune Mobæk
tlf +47 62448020
mob +47 95240792



Velkommen til Trysil-Knut-leken
13.-15. september 2013

Trysil-Knut Dans og Spelmannslag har for 6. gang gleden av å invitere
til Trysil-Knut-leken. Vi håper at vi har skapt en møteplass for
folkemusikken og folkedansen du har lyst å komme til.
Laget vårt feirer i år 40-års jubileum, noe som kommer til å bli
markert på ulike måter under leken. Nytt av i år er at hele leken
kommer til å foregå på Trysil-Knut Hotell. Det eneste unntaket er
ungdomssamlinga som vil foregå på Innbygda skole, der det også vil
finnes mulighet for å overnatte på flatseng. Fjorårets ungdomssam-
ling ble en stor suksess med ca. 50 deltagere. Vi håper på stor re-
spons også i år! Vi har i år bestemt at det settes opp en pengepremie
på kr 2000 til vinneren i følgende klasser: Lagdans senior, lagdans
junior, lagspill senior og lagspill junior.

Program:
• Fredag 13. september:

Trysil-Knut Hotell:
Kl. 19.30 Åpningskonsert (konferansesalen)
Kl. 20.30 Dansen starter i Dansebaren med musikk av Tørbergsgutta
Kl. 21.30 Tevling Lagdans (konferansesalen) etterfulgt av dans og sosialt

samvær - dugnadsspilling

• Lørdag 14. september:
Trysil-Knut Hotell:

Kl. 10-16 Tevlinger
Torader, fele, vokal, pardans, halling, gruppespill, lagspill junior,

gg g gruppe/lagsang
Kl. 12-15: Syng Folkesang! med Maria Röjås og Lars Halvarsson

Samarbeid med Musikk i Hedmark og Hedmark Folkemusikklag
Kl. 17 Konsert: Felegurines flatfeleshow
Kl. 18 Festmiddag
Kl. 21 Lagspill senior (foregår som dansespell)

Deretter dans til dugnadsspell
Innbygda skole:
Kl.18-20.30: Ungdomssamling i dans og spell. Tema: Finnskogspols.

Instruktører: Veslemøy Nordset, Anne Marit Jota og Klas-Anders
Haglund med flere. Pizzaservering. Samarbeid med Lek Østa

• Søndag 15. september:
Trysil-Knut Hotell:
Kl. 11 Premieutdeling
Kl. 11.30 Mesterkonsert

Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon
- Påmelding til tevling og festmiddag innen 1. september
Elektronisk påmelding – skjema på hjemmesida trysilknut.com
- Priser: Tevling kr 200/100, deltar du i flere klasser er prisen
fra og med start nr. 2 kr 100/50
Festmiddag kr 250 Ungdomssamling kr 50

Deltagerbilletter hentes på stevnekontoret på Trysil-Knut Hotell
fredag 13. sept. fra kl. 16 og lørdag 14. sept. fra kl. 09

Kontaktpersoner:
Else Myhr, leder@trysilknut.com, tlf. 415 54 414
Knut Magne Rønningen, knuronni@bbnett.no, tlf. 911 71 571
Mer informasjon finner du på vår hjemmeside: www.trysilknut.com

Overnatting:
Overnatting på flatseng Innbygda skole. Kr 120 per person pr. natt.
Bestilles ved å sende e-post til leder@trysilknut.com

Trysil-Knut Hotell er lek-hotellet vårt, se annonse på baksiden

Velkommen


