
på et første - og svært vellykket - samarbeids-
prosjekt mellom Gamle Hvam Museum og
SAFFA søndag den 17. august. Spennvidden i
stoffet som ble presentert var imponerende.
Fra sang- og runddans til bygdedans og stil-
dans ble fremvist på en glimrende måte og i
dertil hørende bekledning. Dette vil bli en årlig
mønstring av folkedans og folkemusikk i fylket. 

Helga den 17. og 18. januar blir det nytt kurs på Sørmarka konferansesenter like sør for Oslo.

1.:  Nytt av året blir kurs i Finnskog/Elverumspols. Mange meiner at dette blir den nye danseslageren på flatbygdene
på Austlandet. Me vil samtidig arbeida med å skaffa fram spelemenn som kan mestra takt og rytme til dansen.

2.: Elles vil Vegar Vårdal stå for kurs i danse- og samspel. Fele blir nok hovedinstrumentet her , men kurset er ope
for andre instrument som er aktuelle i samspel innan denne genren. 

3.: Vidare blir det reprise på torader-kursa frå i fjor.  Instruktørar: Jon Amund Karusbakken og Inge Jevre frå Vågå.
Begge er garva spelmenn i Jutullaget.

Nytt SAFFA-kurs på Sørmarka

Tonje og “Deltakarane” med buskspill i potetkjelleren.

Mer enn 100 dansere
og musikere i aksjon

SAFFA på
Gamle Hvam

SAFFSAFFAA-info
Utgitt av Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus.
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Dansere fra Springaren 
poserer på låvebrua sammen 
med Gamle Svarten

Romerike  Turdans-
lag viser stildans til 
musikk fra Tonje.



Slik finn du vegen til Sørmarka.
Frå nord kjører du lettast om Oslo. Følg E6 inn
til Ring 3 og vidare skilting mot Gøteborg via
Ryen til Klemetsrud/Holmlia-krysset. Her kjører
du sør-austover mot Enebakk RV 155 nokre
kilometer.

Søndag 22. august nytt Hvam-stevne i 2004
Ny arena - nye muligheter

Arbeidsutvalget mener at vi her får en ny arena
til å fremme interessen for folkemusikk- og dans.
Museets holdning gir oss anledning til å prøve ut
nye former og til å alliere oss med andre
musikk- og danseglade!

Det nye arbeidsutvalget vil arbeide for at
Gamle Hvamsdagen blir SAFFA-festen til inspi-
rasjon for en ny sesong og formidling til et stort
publikum.  Klarer vi sammen å lage

"Dansens dag i Akershus"?

SAFFA er medlem av Akershus musikkråd
og Vidar Wien-Andresen er vår representant i sty-
ret. Musikkrådet har mye interessant arkivstoff
og nyttige kurs for musikkutøvere. Videre finnes
det diverse lydutstyr til utleie. Adressen er
Fetveien 1 e, 2007 Kjeller Tlf.: 63 81 53 65
Fax.: 6381 9297. E-post: akershus@musikk.no.
Hjemmeside: http://www.akershus.musikk.no

Har dere søkt om FRIFOND-midler?
Arbeider ditt lag med barn og ungdom, så har
dere mulighet til å søke om tilskudd fra de såkal-
te FRIFOND-midlene. Spelmannslaget De frilyn-
de i Follo har startet et samarbeid med musikk-
skolene i området og fått kr. 8 000 i offentlig
støtte til tiltaket. Snart skal 15 musikkskoleelever
på kurs med Vegar Vårdal. Se musikkrådets web.

KURSENE
Torader : 

Det vil bli lagt vekt på samspill, takt og rytme, dansespill og
spilleteknikk, og selvfølgelig i tradisjon fra Gudbrandsdalen.
Kursreportoaret tas fra kjente melodier og slåtter, slik at det
denne gangen ikke vil være behov for å øve inn nytt og
ukjent stoff på forhånd. ( Ingen kasett)
Vanskelighetsgraden vil bli lagt på to nivå slik at dere kan
velge mellom: 1.  Noe øvet  og 2.  Videregående

Danse- og samspillkurs
De fleste vil trolig komme med fele, men det er bare flott å
få med slikt som trekkspill, klarinett og komp.-instrument. Vi
får instruksjon i å sette dette sammen slik at det klinger godt,

og  innsyn i de ulike rytmene, slik at det blir dansbart.
Repertoaret vil - i hovedsak - bli fra distriktet.

Elverums / Finnskogpols
Denne polsvarianten er på full fart inn på mange dansegulv
nå, så det gjelder å være forberedt. Spillemannen Mads
Berglund har lang erfaring med musikken fra grensetraktene
og vil garantere oss god danserytme. Instruktører er Stian
Johan Roland og Veslemøy Nordset Bjerke, - begge med
instruktørerfaring i Finnskogpols fra Randsäter-stämnan.

Fest om kvelden
Etter kursavslutninga lørdag er det middag, dans og sosialt
samver utover kvelden. Vi vil oppfordre så mange som mulig
til å delta i dansespillet.

Abonner på 

SAFFSAFFAA-info
pr. e-post. Send en e-post til

saffa@online.no og be om abonnement.
Du får SAFFA-info tilsendt som pdf-fil og du
får videreformidlet div. informasjon om kon-

serter og arrangement i miljøet. Bl. a. er
Edvin Øen en flittig informant for SAFFA.

Nytt SAFFA-kurs 17. og 18. jan.
Vi  bygger videre på suksessen for to-rader og
felekursene. Vegar Vårdal er engasjert til danse-
og samspillkurs, og Jon Amund Karusbakken og
Inge Jevre fortsetter med to-raderopplegget. 

På dansesiden er Finnskog-polsen i ferd
med å bli “kult-dans”. Her blir det opplegg både
for dansere og spillemenn. Lørdag kveld blir det
dans og spilledugnad i festsalen på Sørmarka, -
et miljø du ikke kan gå glipp av.



BINDENDE PÅMELDING

Vennligst send én påmeldingsblankett pr. person eller par. Påmeldingen blir bekreftet fra SAFFA .

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

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

Adresse:………………..............……………...E-post: .....................………………………………….....

Tlf. privat:…………………………….............. Tlf arb.:…..........................………………

Lagets navn:………………………………………………………………………................

Sett antall__Kurs___Kursets navn,__________________________Evnet. Merknader/ønsker_
1. Fele, trekkspill, komp. m.m. til danse- og samspill
2. Torader  I Noe øvet
3. Torader II Videregående
4. Finnskog/Elverumspols

Vi ønsker å spille litt til dans/ delta aktivt med innslag på hyggekvelden:

Lagets / gruppens navn: __________________________________________________________

Kursavgiften  innbetales sammen med påmeldingen, og senest 10. desember til: SAFFA ved 
kasserer Odd Gerhard Jensen, Glimmerv. 9, 1487 Tøyenhaugen.  Bankkontonr.:  0530.35.85577
Bruk felles innbetalingsgiro dersom to navn står på påmeldingen. 

Kurspris pr. person med overnatting i enkeltrom  ----------------- kr. 1 400,-
Kurspris pr. person med overnatting i dobbeltrom  ----------------- kr. 1 200,-
Kurspris pr. person uten overnatting, men lunsj og middag ---- kr.    800,-

Registrering på Sørmarka lørdag 17. januar fra kl 08.00.    Kursstart kl 09.00. 
Kurset avsluttes på søndag kl 12.30 med påfølgende søndagslunch.

Påmeldingsfrist 10. desember 2003

0530.35.85577

Deltakeravg. Sørmarka 17. og 18. januar 2004

Navn:

Navn:

SAFFA
v/ Odd G. Jensen
Glimmerv. 9
1487 Tøyenhagen
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