EIDSIVA FYLKESLAG
I NOREGS UNGDOMSLAG

Invitasjon til

Seminar i folkemusikk/samspill/dansespill
Dato:

Søndag 24. november

Tid:

Klokka 10.00 til 17.00

Sted:

Matstova i Sarpsborg

Pris:

kr 200 inkludert mat

Lærere:
Tom Willy Rustad
Tom Willy Rustad er en allsidig spellemann, en multiinstrumentalist! Han spiller kontrabass,
gitar, torader, seljefløyte, munnharpe, og har vunnet landskappleiken på alle instrumentene.
Han underviser til daglig på folkemusikklinja på Vinstra vid. skole. Han er særlig kjent som
medlem i folkemusikkgruppa KVARTS, de har vunnet to spellemannspriser. Sammen med
KVARTS har Tom gjestet Østfold med konsert og seminar flere ganger.

Bjørn Kåre Odde
Bjørn Kåre spiller fele og er en meget dyktig utøver. Han er fra Lom og kommer fra en
folkemusikkfamilie. Han har studert folkemusikk ved Musikkhøgskolen i Oslo og studerer nå
pedagogikk samme sted. Bjørn Kåre gikk til finalen i fele i sommer på så vel
Landskappleiken på Røros som på Landsfestivalen på Løten.

Seminarinnhold
På seminaret vil det blir lagt vekt på godt samspill og godt dansespill. Vi vil ta utgangspunkt i
slåtter og gammeldansmelodier fra Østlandet, primært fra Østfold og Akershus. På seminaret
vil det blir lagt vekt på arrangering, samspill og godt dansespill. Rytme og frasering i eldre
springdansslåtter vil også være et tema vi er innom.
For å få mest mulig tid denne dagen til å jobbe med det musikalske
samspillet, vil deler av de noterte arrangementene sendes ut via e-post.

EIDSIVA FYLKESLAG
NOREGS UNGDOMSLAG

Målgruppe
Seminaret er aktuelt for alle musikere som er interessert i lære mer om
arrangering og godt samspill innen gammeldans og springdans/polsdans-genren.
Du må beherske et instrument og like og spille sammen med andre og være
interessert i tradisjonsmusikk. Aktuelle instrument: fele, trekkspill, gitar,
kontrabass, fløyte o.l.
Kjenner du andre som kan være interessert i å delta, så send invitasjonen videre.
Påmelding til seminaret til Tone Eidsvold eidsvold@online.no
Oppgi navn, alder, postadresse, e-postadresse og instrument.
Påmeldingsfrist 15. november 2013, men meld deg gjerne på så snart du kan!
Seminaravgiften kan holdes lavt ved at seminaret støttes økonomisk av KOMP

Matstova er lagshuset til BUL Sarpsborg, adresse St Mariesgate 121. Gå gjennom smijensporten og opp i
2.etasje. Matstova ligger midt i sentrum av Sarpsborg på torget vis-à-vis Mac Donalds.

