
På grensen …. 
 
Invitasjon til parallellseminar i folkemusikk. 

1. Tradisjonelt samspill og spillestil og vokal folkemusikk i Østfold 
og Vestfold og tilgrensende områder 

2. Folkelig sangstil og folkelige viser i Østfold  
 
Tid  Helga 17. til 19. november 2006 
Sted  MATSTOVA i Sarpsborg 
 
1. Tradisjonelt samspell og spillestil 
Lærer: Ånon Egeland, lærer på Akademiet på Rauland 
Vi har mye notemateriale og noe opptak av spellemenn og grupper i regionen vår. Hvordan 
tilnærmer vi oss dette stoffet? På dette seminaret vil Ånon Egeland ta oss med inn i materialet. 
Vi vil være innom temaer som tradisjonelt samspell, stilsjikt og personlig spellestil. Leif Ryan 
vil på seminaret presentere sitt innsamlingsarbeid i Hogdal/Eningdalen. 
 
Foreløpig program samspell 
Fredag 17.11. 
19.00 – 22.00 Et overblikk over eldre samspellsformer. De enkelte instrumentene sin rolle. 
Harmonisering. Praktiske eksempler. 
Lørdag 18.11. 
10.00 – 13.00 Hva kan de eldre samspellsformene lære oss? Hva kan/vil vi bruke for å fornye 
runddansmusikken i vår tid. Praktisk arbeid med konkrete dansemelodier. 
14.00-15.30 Spellemenn og musikken i Eningdalen og Hogdal og Arthur Lindbergs kvintett 
anno 1945-55. Innledning ved Leif Ryan og Lene Furuli. 
15.30 – 17.00 Praktisk arbeid med konkrete dansemelodier. 
Søndag 19.11. 
10.00 – 14.00 Praktisk arbeid med konkrete dansemelodier.  
 
2. Folkelig sangstil og folkelige viser i Østfold  
Ingunn Skjelfoss er fra Hobøl og har tatt mastergrad på Akademiet i Rauland i 2006 med 
oppgave om ”Fokus på folkelig sangstil i Østfold”. Hun vil fortelle om arbeidet med å samle 
inn folkelige viser, om sangstil i Østfold og om innsamlingsprosessen. Ingunn vil lære oss 
sanger så vel fra eldre nedtegnet tradisjonsstoff som nyere viser som er i levende tradisjon i 
dag. 
 
Undervisningstida blir som for folkemusikkseminaret, men økta lørdag om Spellemenn og 
musikken i Eningdalen og Hogdal vil gå felles for begge seminarene. 
 
Seminaravgift er kr 200 pr pers. Dette dekker maten under seminaret og deltakerne må selv 
dekke reise og eventuell overnatting. ( Rimelig overnatting kan bestilles på Tuneheimen, tlf 
69145001 – henvis til eidsiva fylkeslag.) 
 
Påmelding/informasjon 
Tone Eidsvold, seminaransvarlig, telefon 69319937 – mobil 99531605 
e-post eidsvold@obline.no  så snart som mulig, senest 10. november! 
 
Arrangør: Eidsiva fylkeslag i NU   Seminaret støttes økonomisk av MVO og Eidsiva fl. 



 
 
 
Velkommen til seminar! 
 
Hilsen Eidsiva fylkeslag 
 
Kontaktpersoner 
Tone Eidsvold, seminaransvarlig, telefon p) 69319937 mobil 99531605  
e-post toneix@so-hf.no 
Lene Furuli, mobil 99160741  e-post lene.furuli@shdir.no   
Bjørn Sverre Hol Haugen e-post bshh@damm.no  
 
 
Arrangør:  Eidsiva fylkeslag i NU i samarbeid med flere. 
Seminaret støttes økonomisk av MVO. 
 


