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Lördagen 26 aug i Sandviken
Vi startar kl 18 och stänger kl 24

Valhalla – Massor av dansmusik
Vi fyller Valhalla med dansmusik. Det blir dans på två dansbanor under kvällen och Valhalla
har mycket bra dansbanor.
Du kan vänta traditionell gammeldans på den stora dansbanan med instruktion av en del
gillesdanser.
På den mindre dansbanan blir det mer polskor och en del instruktioner.
Serveringen ger dig något att äta. Du kan beställa varm festmat. Se detaljerna nästa sida.
Aspeboda Spelmanslag, Bollnäsbygdens Spelmanslag, Jernbrukarna med Lelle,
Tony Wrethling och Urban Welén, Rillens Storband, Korsmora Spelmän och Sandvikens
Spelmanslag.
Se mer info på nästa sida.
Entré för vuxna: 100 kr
Gärna förköp via Swish nr 1230726307
Ange Ovansjö2 och köparens namn.
Fri entré för aktiva spelmän.

Frågor: 070–575 54 00
Arrangörer & Partner: Gästriklands Folkdansring, Sandvikens Spelmanslag och
Arrangörsföreningen Folkmusikfest.
Med stöd av: Gästriklandsfonden, Gunvor Göranssons Kulturstiftelse, Sigrid
Göranssons Stiftelse, Lars Bucans Kulturstiftelse och Sandvikens kommun.
Gunvor Göranssons
Kulturstiftelse

Gästriklandsfonden

Sigrid Göranssons
Stiftelse

Lars Bucans
Kulturstiftelse

Vallhalla byggdes 1906 och det är Sandvikens första stora festlokal. De som själva var med på 1950- och 1960-talet berättar om när
internationellt och nationellt kända grupper spelade där.

Lördag 26 aug
18.00 Spel- och dansfest på Valhalla
Seegatan 1 i Sandviken
Dans på två dansbanor. Dansmusik med minst sex
olika grupper
Instruktion i gammeldans och polskor med Tommy
och Ewa Englund och Annalena och Bengt Sundberg.
Under kvällen blir det en kort instruktion med förslag
på lämpliga danser så att alla kan vara med och dansa.
Särskilt spelmanslagen har låtar som passar till många
olika polskedanser och gammeldanser. Instruktörerna
gör det lättare att välja för den som möjligen tvekar.
Servering under kvällen.
Festmat serveras kl 19.30 till cirka 21.00.
• Smörstekt Tilapiafilé med räksås o dillkokt potatis
• Helstekt örtmarinerad fläskfilé med kantarellsås o
ugnsrostade rotfrukter
• Grönsaksbiffar med brynta kantareller, vitlökscrème o
ugnsrostade rotfrukter
Pris: 100 kr per person inkl dryck.
Måste beställas före 21 aug, ring 070-5755400.
Betala via Swish nr: 1230726307
Ange Festmat och köparens namn.

Försäljning av fika mm pågår fram till ca kl 23.00 och
betalas med kontanter eller kort direkt.
Krögare: Granliden Mat och Vinhus

Presentation grupperna
Jernbrukarna med Lelle är en populär gammeldansorkester. Magnus
Johansson (dragspel), Gert-Ove Hallberg (dragpel), Mats Östervall
(gitarr), Jerry Boström (kontrabas), Lennart Östling (fiol). Ledare
Magnus Johansson. De spelar och har spelat vid Malungs dansvecka,
Upplandsschottisen och i många andra sammanhang. Repertoaren är
gammeldans och lite modern dans.
Bollnäsbygdens Spelmanslag bildades 1949 och de är därmed ett
av Hälsinglands äldsta spelmanslag. De spelar gärna till dans, främst
polskor och gammeldans. I repertoaren ingår framför allt hälsingelåtar.
Ledare Bengt Jonsson. Laget redovisar en mycket omfattande
verksamhet med spelningar i Sverige och utomlands.
Aspeboda Spelmanslag spelar dalalåtar från norr till söder. I
repertoaren ingår även låtar från Hälsingland, Gästrikland och Norge.
Spelmanslaget vill att danspubliken ska trivas och känna samröre
med musiken. Aspeboda ligger i Falu kommun.
Tony Wrethling och Urban Welén är båda riksspelmän inriktade på
gästrikelåtar. Tony och Urban jobbar nu med att ta fram lämpliga låtar
för över 40 gamla polskor och gammeldanser. Dessa gamla danser
är upptecknade huvudsakligen i Gästrikland av Benno Eriksson
och Tony Wrethling. Tony och Urban vill nu göra det lätt för dagens
dansare att ta till sig dessa gamla gästrikedanser. Under kvällen spelar
de ett urval låtar.
Rillens Storband. I Rillens Folkdanslag i Gävle finns många dansare
som även vill spela. Idag finns flera spelgrupper och när de samlas så
bildar de Rillens Storband.
Korsmora Spelmän har sin verksamhet framför allt i Stjärnsund i
Hedemora kommun. Spelmanslaget spelar gärna till dans i olika
sammanhang.
Sandvikens Spelmanslag spelar gärna till dans. Gästrikelåtar står i
centrum. Utöver traditionellt spel på midsommarafton är det just spel
till dans som är spelmanslagets roligaste spelningar.

