
«Dans, ropte fela til Hans» - folkemusikalsk festforestilling og dansefest. 

Invitasjon 
 «Dans, ropte fela til Hans» er en stor kultur-dugnad med over 100 aktører der både 
lokale krefter og solister fra fjern og nær møtes på scenen rundt gammel Eidsvoll-

musikk i ny tapning.  

Lørdag 08.02.2020 

Vilberg Ungdomsskole, Eidsvoll 
Program: 

17.30  Dørene åpner. Kafé åpen. 

18.30-20.30 Folkemusikalsk konsertforestilling med pause 

21.00-23.00 Gammaldansfest med levende musikk av Ullensaker spelemannslag, 
Steinsgårdskroken spell og danselag med flere. 

Eidsvoll er ei bygd med sterke musikktradisjoner og kunnskapen om Eidsvolls rike musikkhistorie er et viktig 
tilskudd til bygdas kulturelle identitet. I dag kjenner mange ikke lenger til Eidsvolls musikalske røtter. Vi ønsker 
derfor å vekke til live noen av de gamle dansemelodiene og vise fram noe av den rike lokale musikalske 
kulturarven som bygda har å by på. Kveldens hovedperson er felespilleren Hans Borgersen fra Bøn i Eidsvoll, 
(1862-1947). Han skrev ned over 261 dansemelodier og komponerte også mange selv. Hans unike og 
håndskrevne notesamling, kalt «Eidsvollmusikken I og II» er ansett som en av Romerikes viktigste kilde til 
tradisjonsmusikk og lokale dansetradisjoner. I tillegg presenteres dansemusikk og melodier etter Hans Bakstad, 
Ludvig Mathias Lindeman, Ole Bjerke, Hans Nielsen Johnsrud med flere.  

Medvirkende: 

Eidsvoll kulturskoles elever og lærere, Eidsvoll ballettsenter, Eidsvoll Tamburkorps, Messing-
ensemble (Vilberg skolekorps, Søndre Eidsvoll skolekorps og Eidsvoll Værk musikkorps), 
Eidsvoll Blåseensemble, Steinsgårdskroken spell og danselag, Ullensaker spelemannslag, 
Nes trekkspillklubb, Mannskoret Røst. 

Solister: 

Jon Bugge Mariussen, norgesmester i hallingdans og medlem av Frikar 

Håvard Svendsrud, solist på trekkspill med lang merittliste 

Hilde Mehlum, sang og Øyvind Olsholt, piano 

Vegar Sandholt, klokkespill 

Marianne Tomasgård, felespiller og folkemusikk konsulent i Akershus 

 

Langset blandede-kor sørger for trivsels-bevertning i kafeen før forestillingen, i pausen og 
under dansefesten! 

Inngang: kr. 200 for både festforestilling og dansefest. Ungdom under 15 gratis. 

Arrangør: Eidsvoll musikkråd og Kulturskolen i Eidsvoll i samarbeid med Akershus musikkråd 
ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård.  

Velkommen! 


