
inviterer til spel- og dansetreff på 
Kulturhuset Ignarbakke lørdag 28.sept 2019
i Kirkebygda, Enebakk.  

Vi håper at mange dansere og spillegrupper vil komme til et arrangement med 
variert dansemusikk som gammeldans, swing, nygammalt og enkelte bygdedanser 
– med andre ord, noe for enhver smak.

Allerede fra klokken 1800 er det mulig å svinge seg på det fine dansegulvet i 
storsalen. Under arrangementet blir det anledning til å kjøpe pølser, 
karbonadesmørbrød og vafler til overkommelige priser. Av drikkevarer kan dere 
finne kaffe, mineralvann og annet ”lesk”. Det er mulig for den som føler for det, 
å ta med eget snabelstoff hvis man ikke foretrekker å benytte de muligheter 
som vil finnes i lokalet. 

Entre kr 150,- . 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG MUSIKK- OG DANSEFEST 

Hilsen RALLAR’N 



inviterer til spel- og dansetreff på 
Kulturhuset Ignarbakke lørdag 28.sept 2019
i Kirkebygda, Enebakk.  

Vi håper at mange dansere og spillegrupper vil komme til et arrangement med 
variert dansemusikk som gammeldans, swing, nygammalt og enkelte bygdedanser 

– med andre ord, noe for enhver smak.
Allerede fra klokken 1800 er det mulig å svinge seg på det fine dansegulvet i 
storsalen. Under arrangementet blir det anledning til å kjøpe pølser, 
karbonadesmørbrød og vafler til overkommelige priser. Av drikkevarer kan dere 
finne kaffe, mineralvann, vin og annet ”lesk”. Det er mulig for den som føler for 
det, å ta med eget snabelstoff hvis man ikke foretrekker å benytte de 
muligheter som vil finnes i lokalet. 

Av hensyn til praktisk gjennomføring av treffet må vi begrense antall 
spillegrupper. Alle henvendelser vil bli besvart. Beregn repertoaret til ca 25 
minutter – så variert som mulig slik at flest mulig får danse.  

Dere som melder dere må antyde omtrent hvor mange spillende som kommer, og 
helst typer instru ent. Dette er av hensyn til lydkontrollen.  

Svar sendes rogerarnekristiansen@gmail.com innen fredag 20. sept 2019. 

HUSK KJÆRE MUSIKERE! 

Det er viktig for danserne at de som spiller har god kontakt med 
de på dansegulvet. Dette er gjensidig positivt!  

Entre kr 150,- . Utøvende musikere, gratis 

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG MUSIKK- OG DANSEFEST 

Hilsen RALLAR’N 


