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Namdalseid, 3. mars 2016 
 

TRØNDERSK TREKKSPILLFESTIVAL 
 

på    8.-10.04.16. 
 

NTL Sør- og Nord-Trøndelag inviterer! 
 
 
Trøndersk Trekkspillfestival med innlagt DM er den nye storsatsingen til 
NTL Sør- og Nord-Trøndelag, og er nyskapende og etablert på samme 
tid. Som festivalkonsept er det første gang den går av stabelen i 2016, 
men samtidig har DM på trekkspill vært etablert i flere 10-år. Fra 
programmet for årets festival kan nevnes dansefest med P.A. Røstads 
orkester m/ Asmund Bjørken fredag kveld, og lørdag blir det, for å 
nevne noe; Masterclass med stortrekkspilleren Sigmund Sæther, 
Workshops med tidligere verdensmester Øivind Farmen og med 
toradermesteren Lars Karlsson, jazzcafe med Per Olaf Green og Ove Liff 
med flere samt allsang med artigkar og NTL-leder Odd Arne Halaas. 
 
Arrangørene bak storsatsingen er Nord- og Sør-Trøndelag kretser av Norske Trekkspilleres 
Landsforbund i felleskap (NTL). Vi har gjennom flere år vært til hjelp og støtte for klubber og lag 
som har arrangert Distriktsmesterskapet, men i år satser vi på et eget utvidet arrangement, hvor 
vi inviterer de fleste trekkspillkreftene i regionen for å gi arrangementet et løft. Resultatet har blitt 
Trøndersk Trekkspillfestival. 
 
Litt  info om noen av årets artister; 
 
P.A. Røstads orkester står for rytmisk drivende norsk gammeldansmusikk. De viderefører 
tradisjonen etter P.A. Røstads kvartett med Hilmar Alexandersen, som på 1970-tallet ble et begrep 
i “gammeldans-Norge”. Den gang var Petter Andreas Røstad sr. orkesterleder. Nå er det 
barnebarnet, Petter Andreas Røstad jr., som innehar lederjobben. Orkesteret ble norgesmester to 
år på rad i 1999 og 2000, og vant NRKs Kappspell 2003 (gammeldans-konkurranse i regi av NRK). 
De har egne utgivelser bak seg og har bl.a. vært på turnéer i USA. Forøvrig deltar de ofte på 
festivaler rundt om i Norden. 

Asmund Bjørken, snart 83 år gammel, er en landskjent musiker fra Verdal. Han trakterer 
fortsatt både trekkspill og saksofon på en særdeles god måte, og er kjent for å spille både 
gammeldans og jazz. Bjørken var medlem i Harry Waagens orkester som i perioden 1949-1953 var 
sentralt i Trondheim. Han har senere hatt flere egne orkestre, bl.a. Bjørkens. Av utenlandske 
samarbeid kan nevnes Bengt Hallberg, Benny Bailey og Mads Vinding. Asmund har flere 
plateutgivelser bak seg, og har mottatt flere utmerkelser opp gjennom årene, bl.a. Nord-Trøndelag 
fylkes kulturpris i 1998. 

Sigmund Sæther kommer fra Selbu. Han startet med trekkspill 8 år gammel og som 11-åring 
ble han fylkesmester på trekkspill. Som 12-åring prøvespilte han for NRK, og etter det medvirket 
han i dusinvis av radioprogrammer. I 1964 ble Sigmunds dannet, og ”Sigmund-stilen” er et kjent 
begrep. Han har en lang rekke plateutgivelser bak seg, og har bl.a. spilt i Barne-TV med Klabb & 
Babb, med Lill Lindfors i Tydalen, med Geir Lystrup, Terje Tysland og Hans Rotmo. Vi er veldig 
fornøyd med å ha Sigmund med på laget under årets festival, og ser virkelig frem til hans 
masterclass med 2 utvalgte trekkspillere. 
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Øivind Farmen, bosatt i Selbu, er utdannet ved Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo, og underviser 
på trekkspill ved NTNU - institutt for musikk. Han har holdt en rekke seminarer på ulike nivåer i 
inn- og utland. Øivind har en allsidig musikalsk bakgrunn som spenner fra urfremføringer med 
symfoniorkestre og korps, til konsertturneer med "Flukt" fra Kina i Øst til USA i vest, og ulike 
samarbeidsprosjekter med f.eks. Ole Anton Edvardsen, Jörgen Sundeqvist og Lars Karlsson for å 
nevne noe. Øivind har mange gode resultater i prestisjetunge konkurranser for trekkspill, deriblant 
ble han verdensmester på trekkspill i 1996. Han har flere plateutgivelser bak seg, og sammen med 
gruppa Flukt ble han nominert til Spellemannspris i folkemusikk i 2008. I 2010 ble han nominert i 
samtidsmusikk for albumet "Norwegian Safari". 
 
Årets Trøndersk Trekkspillfestival med innlagt DM på Trekkspill 2016 for Trøndelag byr på topp 
utøvere og musikk i mange sjangre. Her blir det mulighet for å høre alt fra gammedans via klassisk 
musikk til underholdningsmusikk, allsang og jazz, samt å få svingt skikkelig på dansefoten! 
 
For mer info om artister, program, billetter samt påmelding til Masterclass med Sigmund 
Sæther, Workshops med Øivind Farmen eller Lars Karlsson m.v. er tilgjengelig på vår 
nettside www.trotre.com. Nettsiden oppdateres jevnlig. Info og nyheter, samt videoklipp med 
årets artister legges og ut på vår Facebookside; Trøndersk Trekkspillfestival på Scandic Hell 
 

Når: Fredag 08.04.16 og lørdag 09.04.16

Hvor: Scandic Hell 

Medvirkende: 
 
Konferansier: 

P.A. Røstads orkester, Asmund Bjørken, Sigmund Sæther, Øivind Farmen, Lars 
Karlsson, Per Olaf Green, Ove Liff, Odd Arne Halaas m.fl. 
Artigkar og NTL-leder Odd Arne Halaas 

Billetter/hotell: Billetter kjøpes via Scandic Hell eller i døra. Overnatting og bespisning m.v. 
bestilles via www.trotre.com. 

Billettpris: Dansefest med P.A. Røstads fredag 08.04. - kr. 300,- 
Dansefest og DM-konkurranser med flere aktører lørdag kveld - kr. 300,- 
Festivalpass - kr. 500,-. 
Gratis inngang på workshops, jazzcafe, allsang m/ Odd Arne Halaas m.v. 
Masterclass med Sigmund Sæther - kr. 150,- 
 
 
 

NB! Vi har pr. dato noe begrenset med hotellrom til rådighet, så her gjelder «først til 
mølla»-prinsippet. Elektronisk påmelding for hotellrom og måltider m.v. gjøres på vår 
webside. 

 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Trøndersk Trekkspillfestival, og til ei 
opplevelsesrik, spennende, heidundrende og herlig helg på Scandic Hell! 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
for 

Trøndersk Trekkspillfestival 
og DM på Trekkspill 2016 

 
 

Gunder Johansen    Nils Kristian Lie 
leder NTL S-T     leder NTL N-T 
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