
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Røros folkedanslag ønsker nok en gang å invitere til ei ”knallgod” dansehelg i 
Bergstaden i midten av mai.  

Dansen starter i Gymbygget på fredagskvelden med musikk av Småviltlaget. 
Videre følger på lørdag Middagsdans i Sangerhuset med Glåmos Spellmannslag. 
Lørdag aften er det Leikfest i Gymbygget med Gränslaget. 
På søndag er det Etterpålag i Sangerhuset med b.l.a. åpen scene. 
Tre dager med mye Rørospols, sangdans, turdans og annen gammeldans.  
   Se program på side 2. og liste over flere sangdanser som vil bli brukt i løpet  
av helga på side 3. 
 

 

 

  

RØROS  FOLKEDANSLAG 
INVITERER TIL 

”RØROS-LEKEN” 
10. – 12.mai - 2019. 

 



PROGRAM: 
Fredag 10. mai kl. 20-24.  
«Bli kjent kveld» i Gymbygget. 
Musikk: Småviltlaget. 
Salg av varm mat, kaffe og kaker. 
Mat inngår ikke i billettprisen. 
Inngang: Over 20 år. Kr: 250.- 
       Under 20 år. Gratis. 
  Eller gjennomgangsbillett. 
 

Lørdag 11. mai kl. 18-01. 
«Leikfest» i Gymbygget. 
Musikk: Gränslaget. 
Middag, kaffe og kaker.  
(inngår i billetten). 
Masse pols og gammeldans. 
2 avdelinger med sangdanser. 
1 avdeling med turdans. 
Pent antrekk! Oppfordrer de som har, å 
stille i bunad.  
Inngang: Over 20 år. Kr: 500.- 
     Under 20 år. Gratis. 
OBS! Kun forhåndspåmelding på denne 
festen! (Bindende).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sangdanser: 1.avd.  
         Dølavise. 
         Bind deg ein blomekrans. 
         Mellom bakkar og berg. 
         Nøringen. 
         Mari du bedåre. 
         Kjære Olamann:| / Krakspjøten. 
         Ola Glomstulen. 
         Hans og hånon. 
         Trolldans.          
         Strid for fred.                  
         
 
 

 

 
 
 
 

 
Lørdag 11. mai kl. 11-14. 
«Middagsdans» i Sangerhuset. 
Musikk: Glåmos Spellmannslag. 
Salg av kaffe og kaker. 
Inngang: Over 20 år. Kr: 150.- 
       Under 20 år. Gratis. 
 Eller gjennomgangsbillett. 
 

Søndag 12. mai kl. 11-14. 
«Etterpålag» i Sangerhuset. 
Musikk: Mange gode og kjente 
spellemenn. 
Salg av kaffe og kaker. 
Masse pols og gammeldans, men også 
noe tur- og sangdanser. 
Det er et ønske om at andre lag og 
enkeltpersoner kan vise oss 
dansetradisjoner i fra deres distrikt. 
Inngang: Over 20 år. Kr: 50.- 
       Under 20 år. Gratis. 
 

Gjennomgangsbillett alle arrangement: 
  Over 20 år. Kr: 800.- 
 Under 20 år. Gratis. 
 
 
 
 
 

Turdanser:  
Dobbel reinlender. 
Kørsdans. 
Feiar fra Vestlandet. 

         Firetur i frå Nes på Romeriket.  
        Åttetur med mølle. 
        Trondheimar.   
         Seierstad-hopsa. 

Sekstur 1 i fra Namdalen. 
          
 

SAMDANSPROGRAM 

Påmelding sendes som e-post til: festkomite@rorosfolkedans.no  
Påmeldingsfrist er 1. mai 2019. Påmelding er gyldig når betaling er gjort til: 
Røros folkedanslag Postboks 28, 7361 RØROS, på konto: 4280.05.28385 
Nærmere opplysninger: Svein Granøien tlf: 900 87 277. 
 

Sangdanser : 2. avd.  
          Kråkevisa, Fanitullen, Soga om Kark.   

mailto:festkomite@rorosfolkedans.no


Sangdanser som kan bli brukt i løpet av helga. 
Eg gjekk meg opp til sæterli. 
Eg rodde meg ut. 
Fram dansar ein haugkall. 
Gudmund og Signe liti. 
Hei huskom i hei. 
Hu hei kor er det vel friskt og lett. 
Husmannspolka. 
Når det blir sommar 
Prinsessa sat i høganloft. 
Sirivisa. 
Småsporven. 
Ung Åslaug 
Tidt eg minnest ein gamal gard. 
Vardevakt. 
Vesle guten 
Vesle Kari vår 
Vesle lerka 
Vise for gærne jinter. 
Å eg ser på deg. 
Å kjøre vatn. 
Per Spellmann 
I kveld er eg glad 
Åslaug møy 
Stigelin 
Tauskjerringviso 
 



Lyst til å være med til Røros, Røros-leken 10. – 12. mai 2019? 
Hogne Tellnes har kjørt buss til Rørosleken 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. Det blir ny 
tur 10. – 12. mai 2019. Røros-leken er et arrangement som er viden kjent og samler ca. 250 dansere fra 
hele sør Norge, som kommer igjen år etter år.  
 
PROGRAM (samme opplegg som tidligere, se vedlegg) 
Fredag: 
Kl. 10.00 Avreise fra Oslo, som i fjor fra bussparkeringsplassen i Skippergata bak Havnelageret.. 
Lunsjpause underveis, egen betaling. 
Kl. 20-24 ”Bli kjent kveld” i Gymbygget. Musikk: Småviltlaget 
Erzscheidergården tilbyr middag når vi kommer fram. 2-retters meny for kr. 350,- per person. 
 
Lørdag: 
Kl. 11-14: ”Middagsdans” i Sangerhuset. Musikk: Glåmos spellmannslag. 
 
Kl. 18-01 Leikfest i Gymbygget. Musikk: Gränslaget  
Middag, kaffe og kaker inngår i billetten 
 
Søndag: 
Kl. 11-14: ”Etterpålag” i Sangerhuset. Musikk: Mange gode og kjente spellemenn. 
Retur Oslo med spisepause underveis, egen betaling. 
Antatt retur Oslo ca. kl. 21 – 22 (avhengig av trafikken). 
 
OVERNATTING 
Vi har reservert rom til 39 stk. på Erzscheidergården (samme sted som tidligere) 
http://www.erzscheidergaarden.no/.  
Sengene er fordelt på 2 familierom for 4 personer, 2 stk. 3-sengsrom, 12 dobbeltrom og et 
enkeltrom. Vi har også fått reservert noen rom på Regnbuegården. 

TRANSPORT 
Vi leier buss fra JVB tur AS. Hogne Tellnes er sjåfør, kjent hardingfelespiller og danser fra 
folkedansmiljøet i Oslo. Det er plass til 49 i bussen og vi håper at vi klarer å fylle den. 
Hogne var fast spillemann for Sogn og Fjordaneringen i mange år og er nå bussjåfør.. 
 
PRIS 

x Busstransport, Oslo – Røros tur/retur kr. 800,-.  
x Gjennomgangsbillett til alle arrangement. Denne inkluderer også leikfesten: kr. 800,-. 

 
Det er fortsatt ledige plasser både på bussen og på Erzscheidergården hvor de fleste skal bo. Det er 
også plass til flere på Regnbuegården. For de som ønsker enkeltrom anbefaler vi Idrettsparken eller 
Vertshuset. Er det noen som har lyst til å være med og som ikke har meldt seg på? Først til mølla osv. 
Det er sikkert flere fra dansemiljøet i Oslo-området som har lyst til å være med. Benytt sjansen nå og 
opplev leikfest som varer i 3 dager.     
 
Mat underveis kjøpes av hver enkelt. Betaling for overnatting gjøres av hver enkelt på stedet de bor. 
 
Kontakt meg gjerne for nærmere informasjon.. 
 
Påmelding til Svein Aasen, mobil 482 99 981 eller e-post: svein.aasen@multiconsult.no  
eller sveinaasen47@gmail.com  så raskt som mulig og innen 1. mars 2019.   
Erzscheidergården må ha beskjed, endelig antall for overnatting og mat, senest 4 uker før ankomst.  
 

 


