Årsmelding, SAFFA, 2021
Tillitsvalgte:
❏ Styreleder: Trine Sennerud Melby
Losbyelva spellemannslag
❏ Nestleder: Elin Synnøve Solberg,
Folkedanslaget Springar’n
❏ Styremedlen: Marianne Tomasgård,
Losbyelva spellemannslag
❏ Styremedlem: Grethe Bekkedal Skrebergene,
Ullensaker spellemannslag
❏ Styremedlem og kasserer: Brynjar Bratland,
Asker spell- og danselag
❏ Varamedlem: Marit Vestrum
❏ Revisor: Ove Aastorp
❏ Valgkomité: Styret
Fra 2021 har SAFFA ingen representant i styret for Akershus musikkråd.
❏ Aktiviteter:
Museene danser - Dans med oss!
I 2021 kom vandreutstillingen Dans med oss til Ullensaker museum (MiA) på initiativ fra
folkemusikkonsulenten i Akershus (Akershus musikkråd). Utstillingen var et av resultatene
av prosjektet Museene danser, et formidlingsprosjekt fra Norsk senter for folkemusikk og
folkedans (Sff) i Trondheim. Målsetningen bak utstillingen var å formidle dans på nye måter
ved norske og nordiske museer, og finne inkluderende metoder for danseformidling til et
deltakende publikum.
Utstillingen presenterte glimt fra dansens historie i Norge og hadde fokus på sosial dans i de
forskjelligste former. Gjennom ulike installasjoner, foto og film ble publikum på interaktivt
vis invitert til å danse seg gjennom utstillingen. Saffa ønsket i denne forbindelse å fremme
folkedansens rolle i Akershus, både før og nå, og Saffa og MiA inviterte derfor alle Saffa-lag
til å ta del i dette prosjektet mens, Akershus musikkråd var faglig samarbeidspartner med Sff
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for utarbeiding av det lokale innholdet av utstillingen, som besto av en plansje med «Visste
du at-setninger, foto og video. Mange SAFFA-lag deltok, både ved å bidra med bilder og
gjenstander til utstillingen og danse og spille på museet stort sett hver søndag i utstillingens
visningsperiode. En danseplatting, fullfinansiert av Sparebankstiftelsen DNB, ble satt opp i
anledning Dansesøndager på museet, og fører således en fin tradisjon videre. SAFFA har
tidligere satt opp danseplattinger på Gamle Hvam museum og Follo museum.
Utstillingen «Dans med oss» ble åpnet lørdag 5. juni. Kultursjef i Ullensaker Jon Henrik
Solhei klippet snora og 25 ungdommer fra Bølingen underholdt med dans og musikk på den
nye danseplattingen. Andre grupper som deltok på sommerens forestillinger var blant annet
Bærum spellemannslag, leikarringen Rakne, Ullensaker spellemannslag, Springar’n, De
frilynde, Bakgårdslaget, Farande fant, Hordaringen, Svartskog spellemannslag,
Steinsgårdskroken spell- og danselag, leikarringen Hunar, Sørum leikarring, Skjetten
leikarring, Sofienberg spellemannslag, Symra og Flatlusa. Tilbakemeldinger fra gruppene
gikk stort sett ut på at det var gøy å samles til dans og spill igjen, at utstillingen var bra og
vaflene gode, men at publikummet kunne vært så mye større.

Leikarringen Hunar danset på Ullensaker museum søndag 5. september 2021. Utstillingen ble
vist gjennom hele sommeren og høsten og var et viktig tiltak i pandemi-tiden for å skape en
gledesfylt møteplass å se fram til for både deltakere og tilskuere.
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Blåmyra Folk Fest på Salt Art & Music
Lørdag 26. juni 2021 gikk Blåmyra Folk Fest av stabelen på Salt i Oslo for første gang.
Blåmyra Folk Fest var et samarbeid mellom SALT, Oslofolk – laget for folkemusikk,
SAFFA, Riksscenen og Folkemusikkveka på Ål. På programmet sto blant annet Tuvas
Blodklubb, konserter med Valkyrien Allstars, Ævestaden, Thov Wetterhus, Anne Hytta og
Olav L. Mjelva, og på dagtid ble det arrangert forestilling med Bølingen, en kort workshop
hvor publikum kunne bli med i dansen og tevling i halling. Det var strålende sol, lav terskel
og høy stemning, og enda høyere kvalitet på hallingkastene. Mari Skeie Ljones, Marianne
Tomasgård og Hilde Fjerdingøy spilte til dans, Trine Sennerud Melby og Ulf-Arne
Johannessen instruerte og Jon Bugge Mariussen og Silje Risdal Liahagen var programledere.

❏ Museumskontakt:
SAFFA-ansvarlig:

Elin S. Solberg (Gamle Hvam museum og Eidsvoll bygdetun)
Marianne Tomasgård (Follo museum)

Gamle Hvamsdagen og Bygdetundagen på Eidsvoll.
I 2021 ble arrangementene holdt søndag 22. august. Pandemien hadde ennå ikke helt sluppet
taket og på Gamle Hvam valgte man å ha en lang pause midt på dagen for å skifte ut både
publikum og deltakere. Men været var pent og arrangementene gikk bra.

På Gamle Hvam deltok disse lagene:
Hauersetertotrader’n
Folkedanslaget Springar’n
Østerdølenes spellemannslag
Feleboga
Leikarringen Rakne
Lørenskog toraderi

På Eidsvoll bygdetun deltok disse lagene:
Steinsgårdskroken spell- og danselag
Belladonnas heksetrupp
Styggen på låven
Samdanslaget
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Furuleiken spell-og danselag
Ullensaker spellemannslag

Dans på Gamle Hvam museum
❏ SAFFA-kurset:
SAFFA-kurset, som skulle vært avholdt 15.-16. januar 2022, måtte dessverre avlyses på
grunn av korona-restriksjoner. Kursplanen for det avlyste kurset så slik ut:
-

Fløyte - Steinar Ofsdal
Fele - Vegar Vårdal
Trekkspill - Eilev Øverbø
Torader - Rannveig Djønne
Komp - Terje Bekkedal
Musikk til turdansene - Harald Velsand (fele) og Terje Amundsen (trekkspill)
Telespringar /-gangar - Arnhild Brennesvik
Samling, Bølingen - Marianne Tomasgård, Jenny Gustafsson, Åsmund Reistad, Jon
Bugge Mariussen og Trine S. Melby
Instruktørkurs: Runddansrytmar - Siri Mæland (Kurset er et nasjonalt instruktørkurs i
regi av Noregs Ungdomslag

Styret har blitt enige om å kontakte de samme instruktørene med forespørsel om å holde kurs
i januar 2023 i stedet.
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Dansere, musikere og instruktører i Bølingen.

Foto: Marianne Tomasgård

❏ Medlemslag og -foreninger
Da det var lenge siden kontaktinformasjon til medlemslagene ble oppdatert, brukte vi noen
passive koronamåneder på å få det gjort t i starten av året. Vi kontaktet hvert enkelt lag og
forhørte oss om status på gruppa: Antall aktive og passive medlemmer, normalt
aktivitetsnivå, alderssammensetning og annet som kunne være av interesse. I tillegg til mange
hyggelige samtaler, resulterte dette arbeidet i at både medlemskartotek og hjemmeside nå er
oppdatert. Vi har i tillegg ryddet opp i epost-programmet - slettet adresser som ikke er i bruk
og lagt inn kontaktinformasjon til hver gruppes kontaktperson, slik at det framover vil bli
enklere å sende gruppe-eposter.
Per 1.1.22 har SAFFA 42 mer og mindre aktive medlemsgrupper innen dans og 35 grupper
innen musikk. Verdt å vite er at gruppene som både har et dansetilbud og et musikktilbud er
registrert begge steder.

❏ Barnehageprosjektet/Folkebarna Oslo
SAFFA er ansvarlig for prosjektet Folkebarna, som er et tilbud til barnehager i Oslo
kommune. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom SAFFA, Barnelaget i Oslo, Unge
5

folkemusikere i Oslo og Sofienberg spelemannslag. I tillegg er Bymiljø- og kulturetaten
samarbeidspartner.
Tema er kulturarv med lokal folkemusikk og folkedans som en rød tråd. I løpet av høsten
2021 deltok 4 barnehagegrupper på 4 samlinger hver. Samlingene var lagt til både Nordre
Lindeberg gård og ute i barnehagene. Ansvarlige var felespiller og pedagog Marit Vestrum,
og danser, toraderspiller og barnehagepedagog Guro Trøseid Gjertadberget. Barna fikk lære
sanger og danser fra Oslo, Akershus og omegn, hørt folkemusikk på fele og torader, hilst på
dyrene på gården og hoppa i høyet.
27. november ble alle barna invitert til å delta på sjokoladekappleiken under Oslokappleiken
på Riksscenen i Oslo. 4 barn kom og sjarmerte en full sal og forsynte seg godt med sjokolade
etterpå.
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Begge foto: Thor Hauknes

❏ Økonomi:
Økonomi: Resultat i meldingsåret er på kr. 200 724,-.
Status bank 31.12.2021 er kr. 465 688,-.
Det er to hovedårsaker til det store overskuddet:
• Fylkesstøtte er ikke utnyttet da SAFFA-kurset ble avlyst pga pandemi.
• Prosjektmidler til andre del av barnehageprosjektet (Folkebarna), som er planlagt
gjennomført våren 2022.
(Barnehageprosjektet er nå ytterligere utsatt til våren 2023, på grunn av svak påmelding som
skyldes sykdom/korona hos barnehagepersonale.)
Dette året har vi kun hatt én revisor - Ove Aastorp - på grunn av kapasitetsproblemer hos
revisorfirmaet. Vi har nå fått en revisor til som kandidat til valg på årsmøtet.
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