Spelemannslaget

De frilynde
På Gamle Hvam 21. august

Seminar for barn på Dyrløkkeåsen skole. I tillegg til
Vegar Vårdal var svenske Cajsa Ekstav instruktør.
Cajsa demonstrerte også nyckelharpe under kurset.

Spilleliste 2005
Dato
11. februar
6. april
6. april
26. april
17. mai
17. mai
17. mai
9. juni
21. aug.
31. august
12. okt
23. okt
2. nov
4. nov
16. nov
7. des

Arrangement og sted
Nesodden gammeldans, Sandvang
Hyggekveld Nesodden gmldans. Sandvang
Spilling for Springarn, barn oppmøte 1745
Østfoldlaget Arbinsgate 1. 4.etg.
Spilling eldresenteret Ski
Spilt for Hans Bakken på Solborg
BLS Oslo
Ekelund, Nesodden
Gamle Hvam
Kathinka Gullberg Oslo
Solborg sykehjem (Hans Bakken)
Nordahl Bruns gt (søndagsdans)
Springar’n – Langhuset
Fest Nesodden gammaldansforening
Hyggekveld Nesodden gammaldansforening
Solborg sykehjem (Hans Bakken)

Vi har ellers spilt for Follo Mållag og hatt kursspilling på
Nesodden 8 tirsdager. Flere har bidratt her.

Årsmelding
for arbeidsåret 2005

Konkurransespill på Landsfestivalen

Litt om aktiviteten i meldingsåret 2005
Dette året har det vært øving onsdager vekselvis på Hebekk og Heer skole. Ski og Frogn
kommune holdt gratis lokale til laget i 2005.
* Aktiviteten har vært stor også i 2005.
* Laget spiller fast 4 ganger for danselaget ”Springar’n”. I 2005 har flere barn deltatt på spillingane. For 4. år på rad har vi hatt spilling i Nordahl Brunsgate (BLS) i Oslo blant annet
17. mai. Vi har etablert fast kontakt med Nesodden gammeldansforening og spiller der 3-4
ganger i året. Det er morsomt å spille for dette laget og vi blir svært godt mottatt. Det er
dessuten spilling for disse tre som gir laget de største spilleinntektene.
* Vi deltok på Landsfestivalen i gammaldansmusikk - Harpefoss 20.-24. juli med forsterkningar av 10 barn/unge. Dette var femte året på rad vi deltok. Vi ble nr 20 av 22 til skuffelse for noen. Deltakelse bidrar uansett til å utvikle laget musikalsk og gir alle fine opplevelser.
* Laget ble tildelt 10 000 kroner fra Musikkverkstedordninga (ved Akershus Musikkråd) og 8
000 kroner fra Lfs (Frifond) for å arbeide med rekruttering av unge til vårt miljø og til folkemusikken. Pengene har vært brukt til helgesamlinger i regi av Vegar Vårdal. Våren 2005
hadde vi seminar på Dyrløkkeåsen skole med 35 deltakere. Marion Løsnes har drevet
opplæring av noen barn høsten 2005.
* Det er også for 2005 levert inn søknad til Musikkverkstedordninga ved Akershus
Musikkråd om midler for 2006. Det er på nytt lagt vekt på arbeidet med å rekruttere unge i
samarbeid med kulturskolene. Vi kan vente svar på søknaden i mars 2005.
* SAFFA (Samarbeidsrådet for folkedans og folkemusikk i Akershus) hadde sin årlige kurshelg på LO-skolen på Sørmarka 15. og 16. januar. Laget var representert på felekurset
med 3 deltakere.
* Noteutvalget har laget ny perm med repertoarliste dette året.
* Nils Seland har til alles tilfredshet vært musikalsk leder i tillegg til vervet som sekretær.
Nils er også leder av samarbeidsutvalget i SAFFA.
* Økonomien i laget er god.

Styret i meldingsåret har vært:
Leder:
Jo Ragnar Finserås
Kasserer:
Oskar Fevåg
Sekretær:
Nils Seland
Musikalsk leder: Nils Seland

Drøbak 18. januar 2006
Jo Ragnar Finserås
sign.

I tillegg er Sigurd Gjerde medlem av LFS og ønskjer at det skal registrerast via De frilynde.

Resultatliste Landsfestivalen 2005

