
GANGLAGET er ei gruppe, hovedsakelig fra Dovre, som har holdt sammen i mange 
år. Ganglaget er en glad gjeng som trives veldig godt i hverandres (og andres) sel-
skap. De spiller gammeldans og litt swing og gruppa består av: 
Helmer Leren - torader, Rita Åmodt - torader, Rolf Arne Drogen - torader, 
Henning Persen - trekkspill, Jon Rune Slette - bass, Jørn Ola Slette – gitar 

Konserter 
 
HOME-CRAFT 
Konsert fredag 17/10 kl 18.00 - 19:00
 
Duoen Johanna Karlsson og Emma Härdelin, ble en trio når folkemusikkskribenten 
Johannes Berndalen ba inn dem til å spille med han. Arrangementene er like rake 
og enkle som Emma Härdelins sang og Johanna Karlssons både vakre og råe fiolin. 
Den sentrale røde tråden fører musikken videre gjennom solistinnslag til flerstemmig 
sang. At musikerne også trakterer hverandres instrument og bytter om med hveran-
dre forsterker følelsen av det intime samspillet som kan oppstå i noens kjøkken eller 
stue en sen kveld i gode venners lag. Kjærlighetsfullt og enkelt tar seg Home-craft 
an alt, fra de enkleste kjærlighetsviser til de mest kompliserte fiolinmelodier.   
Johanna Karlsson- fiolin, sang Johannes Berndalen-gitar,fiolin,sang Emma Här-
delin-sang, fiolin,gitar  

 
DRØMMEMØTE
OLINE BAKKOM og LILLEBROR VASAASEN 
LØRDAG 18/10 Kl 10.30-11.15  

Oline og Lillebror er to velmeriterte artister som både bor og jobber sammen. 
Foruten at Oline Spiller i Dalakopa og de begge spiller i Lillebrors,eller står på de 
internasjonale scenene, har de det siste året vært  svært aktive og turnerer nå med 
bestillingsverket “Den fråskilte enkja” som er en folkemusikktolkning av Alf Prøysens 
verk, parallelt med konsertprogrammet “Drømmemøte” der de som komponister 
møter hverandre og arrangerer hverandres  komposisjoner med sang, fiolin, munn-
harpe, torader og trekkspill. Konserten er i stadig forandring da de nyeste verkene 
alltid er med. Paret har hver for seg gitt ut en rekke  plater. 

Festkonsert 
LØRDAG 18/10 KL 17.30-18.30 

FESTKONSERT Her møtes artistene fra verdensscenen på årets oktoberdans på 
Fefor til et fyrverkeri av en konsert! 



Sang/visekurs: Emma Härdelin studerte folkesang ved Malungs folkehøgskole og 
har etter det gjort seg et navn på verdensmusikkscenen som frontsanger i folkerock-
bandet Garmarna, og i trionen Triakel. 

Felekurs: Anders Hälström er pedagog, teatermusiker og riksspelman som har 
inspirert musikere både i Sverige og internasjonalt i mange år. En musiker med en 
fot i norrbotten i Sverige og en i resten av verden. 

 Dansespilling Fredag kl 21.00 - 01:00
 
LILLEBRORS, HOME-CRAFT, ANDERS HÄLLSTRÖM, MARCUS RÄSÄNEN, 
GANGLAGET

LILLEBRORS er et folkemusikk og gammeldansorkester som startet 1990. Samme 
året ble de både distriktsmestere og norgesmestere i gammeldans. Siden har de 
spilt på uttallige scener i inn og utlandet og det har blitt både radio, tv-programmer 
og en haug med plateinnspillinger siden den gang. 
Lillebror Vasaasen er bandets kapellmester. Med seg har han Knut Ivar Bøe, Oline 
Sofie Bakkom, Tove Brovold, Tor Bekkelund og Bjørn Arlid Aksnes.

Danse spilling Lørdag kl 21.00 - 01.00
 
DALAKOPA , TANGO MANIA, HOME-CRAFT, GANGLAGET 

DALAKOPA en legendarisk internasjonal kjent folkemusikk og gammeldansgjeng 
med musikere fra 4 land. Norge, Sverige, Danmark, og USA. Dette er en gruppe 
som sammen har funnet sin spesielle sound pga av forskjellige utgangspunkt 
musikalsk, og landene de kommer fra. Dalakopa feirer 30 års jubileum i år og har en 
rekke plateutgivelser og utmerkelser bak seg. Jens Nygård-fele, Oline Sofie Bak-
kom-fele,Thore Härdelin- fele, Bent Jacobsen- trekkspill, Stein Nygård-trekkspill,
Ole Anders Feragen-gitar, Roar Kjeldsberg-bass, Mary Barthelemy-fløyte.  

TANGO MANIA ble starter vinteren 2013-2014 av interesset for folkemusikken fra 
Buenos Aires og Tango Nuevons grunderen Piazzolla.  Bandet, der majoriteten har 
finske røtter, tolker fremst Astors håndstil i form av Tangos, Milongas og Angels 
gjenspeilinger. Men selv en del finske melodier er på gang, samt nykomponert 
materiale. Tango Manias mangesidige medlemmer medfører influenser fra manga 
ulike hold, bla från Jazz, Folkemusikk och Klassisk. Bandets medlemmer har sine 
utdannelser fra høgskoler og konservatorier i Norge,Sverige,Finland og USA, og er 
alle velkjente navn internasjonalt både som utøvene musikere, komponister og ped-
agoger.   Fiolin: Anders Hällström Kontrabass: Lauri Antila Gitar: Harri Ihanus Piano: 
Kaj Sundblom Accordeon: Markus Räsänen. 

Fredag 17 / 10
 
Workshop 13.00 - 15.00

Konsert med HOME-CRAFT kl 18.00-19.00

Dans på to scener kl 21.00-01.00
LILLEBRORS, GANGLAGET, HOME-CRAFT,  Anders  Hällström,
Markus Räsänen.

Lørdag 18 / 10
 
Workshop 13.00-15.00

Konsert DRØMMEMØTE med  OLINE BAKKOM og LILLEBROR VASAASEN 
KL 10.30-11.15

Festkonsert med helgens artister
KL 17.30-18.30

Dans på to scener DALAKOPA, TANGO MANIA, HOME-CRAFT, GANGLAGET
KL 21.00-01.00

Söndag 19 / 10
 
Ensamlespill: Moro og samspill med helgens artister.
KL 11.00-13-00 

Workshop Fredag og Lørdag 
 
Dansekurs: Nybegynnerkurs i Rørospols. Instruktører er Inger Lise og 
Erik Fjellanger. Inger Lise Har grunnkurs i folkemusikk og folkedans fra universitetet 
i Trondheim og begge er utdannet NU instruktører.   
 
Toraderkurs:  Den kjente artisten og toradervirtuosen Lillebror Vasaasen
holder nybegynnerkurs på torader.
 
Trekkspillkurs: Bent Jacobsen fra legendariske Dalakopa lærer bort sine
velkjente “trillinger”  


