
 
  Folkedanslaget Springar’n er 40 år 

 og inviterer til 
  

Leikfest i Ås 
 

 lørdag 10. mars 2018 kl. 18:00 
 

Ås kulturhus, Store sal (2. etg.) 
Moerveien 1, 1430 Ås  (inngang i Borggården) 

 
 

          Musikk: Syvers orkester       Leikleder: Alix Cordray 

(mer informasjon, se neste side) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Turdans – Sangdans – Runddans –  
Pols og springdans – Byttedans 

 
Antrekk: Bunad eller annet pent antrekk 

 
Prisen for en trivelig leikfest i Ås er kr. 400,- 

Ungdommer under 25 år: kr. 250,- 
 

Bindende påmelding med betaling innen søndag 25. februar til: 
 

Irene Dietrichson, e-post: ire_die@hotmail.com 

Betaling til konto nr. 1503.05.94174. Husk å merke betalingen med navn 
og danselag! Ta med kvittering for ordens skyld. 

Ved spørsmål ring tlf. 95 85 94 14 etter kl. 17   

Kl. 1800 spilles det opp til dans 

Kl. 1830 serveres gryterett 

 

Deretter blir det polonese og 

dans hele kvelden, bare avbrutt 

av kaffe/te og kaker ca. kl. 2130 



 

Folkedanslaget Springar’n 

Folkedanslaget Springar’n ble stiftet 1. april 1978. Laget har medlemmer fra hele 
Follo, og noen fra Oslo og Østfold. Springar’n danser alle typer folkedanser: 
turdanser, sangdanser, bygdedanser og runddanser. De seinere årene har 
Springar’n spilt inn ca. 90 YouTube-videoer med folkedanser, se: 
http://www.springarn.net/dansevideo.html  

I 2018 er Springar’n 40 år og feirer jubileet med en Leikfest               
lørdag 10. mars i Ås kulturhus.   

Vi håper du blir med og feirer sammen med oss! Vi må sette en            
maksimumsgrense ved 100 dansere, så meld deg på nå! 

Leikleder er Alix Cordray, Springar’ns kunnskapsrike og  

faste instruktør gjennom mer enn 20 år.  
 

 

Syvers orkester 

I jubileumsåret får Folkedanslaget Springar’n besøk av ett av Norges beste 
gammeldansorkestre. Syvers orkester spiller i toppklasse, med et flott repertoar av 
gammeldansmusikk det er en fryd å danse til, eller bare høre på. De spiller også 
turdanser og bygdedanser. 

Gruppen ble startet våren 2009. Medlemmene er, med ett unntak, fra 
Gudbrandsdalen, og de henter det meste av repertoaret fra tradisjonsmusikken i 
nærområdet. Gruppen består av Stein Magne Eggen (trekkspill), Syver Olstad 
(trekkspill), Geir Marius Thorud (kontrabass), Svein Ove Brun (gitar) og Tonje Lien 
Barkenæs (fele). Flere av dem har studert musikk ved bl.a. Vinstra videregående 
skole, Ole Bull Akademiet og Norges Musikkhøyskole. Syvers orkester har bevisst 
satset på å bruke tradisjonsmusikken som basis for musiseringen. De har blant annet 
benyttet seg av lokale folkemusikkarkiv, for å finne musikk som ikke lenger er i bruk, 
og som fortjener å få flere nye lyttere.  

Syvers orkester har oppnådd flere gode plasseringer i nasjonale konkurranser: 

2009: 1. Plass gruppespill Storefjelltreffen  
2009: 2. Plass gruppespill NM i folkemusikk, Geilo  
2010: 1. Plass gruppespill Storefjelltreffen  
2010: 1. Plass gruppespill Landsfestivalen Nordfjordeied  
2010: 1. Plass åpen klasse Landsfestivalen Nordfjordeid 
2011: 2. Plass gruppespill Storefjelltreffen  
2011: 1. Plass åpen klasse Landsfestivalen Oppdal  
2013: 3. Plass gruppespill Storefjelltreffen 2013 
2015: 3. Plass gruppespill Landsfestivalen Lom  

Syvers orkester liker godt å jobbe med arrangement og ulike instrumentsammen-
setninger for å kunne skape et variert lydbilde i sin musikalske fremførelse. Å skape 
god takt og få spille til fullt dansegulv er det Syvers orkester verdsetter mest. I 2010 
ga Syvers orkester ut sin debut-CD, hovedsakelig med tradisjonell gammeldans fra 
Ottadalen. De har hatt nåværende besetning siden 2012. Høsten 2016 ga de ut sin 
andre CD, "Ferd". 

 

Hør smakebiter av musikken til Syvers orkester her, søk gjerne flere på YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=h5i1_z3vmek  

https://www.youtube.com/watch?v=k3z_2ZfRDyM  

 

http://www.springarn.net/
http://www.springarn.net/dansevideo.html
https://www.youtube.com/watch?v=h5i1_z3vmek
https://www.youtube.com/watch?v=k3z_2ZfRDyM

