
Velkommen! 
Vi har gleden av å invitere deg til Storhelg i Løten 
30.september og 1.oktober 2016.  
Vi har lenge hatt lyst til å lage ei sosial og trivelig helg for 
folkemusikk- og folkedansinteresserte i Hedmark og omegn. 
Nå skjer det og vi håper at du har lyst til å være med!  

Fredag 30.september starter vi på Løten Nærstasjon - Kafé og 
Landhandleri. Det blir konsert med Eli Storbekken band som 
består av Eli Storbekken, Britt Pernille Frøholm, Jørn Erik Ahlsen 
og Ellen Brekken. Etter konserten er det åpent for jam og fest. 

Lørdag 1.oktober starter vi dagen med flere ulike dans- og 
spelkurs for barn og unge i tillegg til et dansekurs for voksne.  
Etter kursene er det felles middag (inkludert i kursavgift) før 
den store dansefesten med Bjørkås Kvintett og Brekken 
Spellmannslag på Bøndernes Hus kl. 19:00. 

Foto: Knut Utler og Karin Elise Fajersson

PROGRAM 

Fredag 30.09.16 
(Løten Nærstasjon - Kafé og 
Landhandleri) 

19:30 - Konsert med Eli 
Storbekken band 

21:00 - Jam og fest 

Lørdag 01.10.16 
(Løten Ungdomsskole/
Bøndernes Hus) 

10:00-13:00 – Spelkurs for 
barn og unge med Sigrid 
Stubsveen og Vegar Vårdal 

12:00-17:00 – Runddanskurs 
for voksne med Solveig 
Brekke Hauknes og Ole 
Nilssen 

14:00-17:00 – Dansekurs for 
barn med Vegar Vårdal, 
Martin Myhr og Inga Myhr 

17:00 – Felles middag på 
Bøndernes Hus 

19:00 – Dansefest med 
Bjørkås Kvintett og Brekken 
Spellmannslag på Bøndernes 
Hus 

STORHELG I LØTEN 
Konsert | Spelkurs | Dansekurs | Dansefest



Lyst til å hjelpe til? 
For å lage ei slik helg har vi bruk for flere hjelpsomme hender 
og hoder. Vi håper derfor at du har lyst og mulighet til å bidra 
gjennom deler av helga. Send en melding til 
solveig.hauknes@gmail.com/47398764 og si fra dersom du 
kan tenke deg å hjelpe til med noe. 

Oppgaver vi trenger hjelp til er bla.: 
- Billettsalg 
- Vakt og nattevakt 
- Kiosksalg 
- Matlaging 
- Rydding 

Overnatting 
Fra fredag til søndag kan du overnatte i klasserom på Løten 
Ungdomsskole. Skolen ligger kun noen få hundre meter fra 
både Nærstasjon og Bøndernes Hus.  
Ta med madrass/liggeunderlag, sovepose og det du ellers 
måtte trenge for å sove.  

Pris: 100,- per pers.  

Andre overnattingsmuligheter er feks.: 
Kilde Gjestgiveri - http://kildemat.no/  
Rosenlund Park - http://www.rosenlundpark.no/ 
Myklegard - http://myklegard.no/  
Ellers finnes det flere hoteller i Elverum og Hamar for den som 
har bil. 

Følg med på Facebookarrangementet «Storhelg i Løten» for 
oppdateringer: https://www.facebook.com/events/
1141349335939898/  

Hjertelig velkommen skal du være. Vi gleder oss! 

Beste hilsen arrangørkomiteen 
Solveig Brekke Hauknes, Anne Nilssen, Sigrid Stubsveen, Ole 
Nilssen og Marius Berglund.
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Påmelding 

Påmelding til kurs, middag og 
overnatting innen 15.september 
til solveig.hauknes@gmail.com. 

Priser 

Konsert fredag: 250,-/100,- 

Kurs, middag og dansefest 
lørdag: 300,- 

Dansefest lørdag: 200,-/100,- 

Overnatting i klasserom på Løten 
Ungdomsskole: 100,-  

Kontakt 

E-post: solveig.hauknes@gmail.com 

Tlf: 473 98 764 

Arrangementet er støttet av Rådet for 
folkemusikk og folkedans og Hedmark 
Folkemusikklag
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