Høsten 2003
NORDISK TIDSSKRIFT FOR INTERNASJONAL FOLKEDANS

Marian States gruppe fra Calarasi, Romania

GAIDA HØSTEN 2003

ADRESSELISTE IFIN 2002 og 2003:
STYRET:
Leder:
Désirée Jakobsen
Ljabrubakken 19
1165 Oslo
Tlf.:22 29 24 28 (p),
22 07 35 12 (a)
mob. 413 17 434
fax: 22 64 45 46
E-mail: leder@ifin.st
Kasserer:
Marianne Eide Larsen
Greveveien 60
3269 Larvik
Tlf. 33 11 62 03,
412 02 637 (mob)
E-mail:
maidele@frisurf.no
UK-leder:
Susanne Pihl
Huusehagen 4C
2600 Lillehammer
Tlf. 61 25 75 64
E-mail:
suspih@frisurf.no

Komitéer under styret:
Gaidaredaksjon:
Eldbjørg Morild (se styret)
Déisiree Jacobsen

Marianne E. Larsen

John Nesheim
Godvikveien 49B
5179 Godvik
Tlf. 55 93 79 37
E-mail: gaida@ifin.st
Ingrid Johnsen
Skjenbrekka 24
5184 Olsvik
Tlf. 55 93 58 05
E-mail:
ingrid.johnsen@broadpark.no
Skolekomité:
Tove Ørbek
Ullevålsveien 89
0359 Oslo
Tlf: 22 56 70 03

Susanne Pihl

Sekretær og årsmøteansvarlig:
Noor Schmidt
Ørvella Vest 75
3677 Notodden
Tlf. 35 02 26 35 (p),
35 02 10 13 (a)
E-mail: noor.schmidt
@tss.telemax.no
(obs! Får ny mail- adr. i
Noor Schmidt
november).
Gaida-red.:
Eldbjørg Morild
(hovedansv. papirGaida.)
Lægdene 58
5096 Bergen
Tlf. 55 59 17 50 (p),
55 32 17 00 (a)
Eldbjørg Morild
Fax jobb: 55 31 95 93
E-mail: eldbjorg.morild@agbyra.no

Annemarie Stigum
Landingsveien 88
0767 Oslo
Tlf. 22 49 19 74
Utdanningskomité – turnéansvarlig:
Sidsel Torstensen
Briskebyveien 27
1712 Grålum
Tlf. 69 14 15 71
Solfrid Watsend
Gamle Kongevei 330
1712 Grålum
Tlf. 69 15 21 58
Rune Foyn
Primstaven 32
4046 Hafrsfjord
Tlf. 51 59 24 32
E-mail: rune.foyn.conocophillips.com

OBS! IFINS GAMLE POSTBOKSADRESSE
GJELDER IKKE LENGER – SE NEDENFOR!

Utgiver: IFIN
adr. Désirée Jacobsen, Ljabrubakken 19, 1165 Oslo.
Hovedredaktør: Eldbjørg Morild
Gaida på internett. http/www.ifin.st

2

GAIDA HØSTEN 2003

Innholdsfortegnelse:
Adresser styret
Fra redaksjonen
Mak. danseferie med Brith og Hans
Bildekavalkade
Jubileumstur til Naxos
Førdefestivalen
Romania - fakta. tradisjoner
Romania - muskk, dans, sang
Romania - gamle drakter, danser

side 2
side 3
side 4
side 5
side 6
side 7
side 9
side 11
side 12

Romania - spring and summer customs
På festival i Romania
IFIN-turné
Nytt fra UK
Nyttårstur til Bulgaria, Fra IFIN-kass
Årsmøte
Årsmøte fest
Medlemsliste

side
side
side
side
side
side
side
side

13
15
17
18
19
20
22
23

Fra redaktøren:
Høsten er over oss for fullt, og danseaktivitetene er forhåpentligvis i full gang i det ganske land.
Men innlegg til Gaida er det lite av. Vet ikke hvor dere tror stoffet til bladet skal komme fra, det var
vel ikke meningen at vi i redaksjonen skal sitte og skrive alle innleggene på egenhånd.
Vi har måttet ta direkte kontakt med folk med oppfordring om å skrive, og takk til alle dere som har
vært positive og kommet med innlegg til oss, fra danseferier etc.
Vi har tatt med litt stoff om Romania, siden høstturnéen er derfra, noe av det gammelt stoff og noe
nytt.
Dette blir det siste bladet fra denne redaksjonen. Vi håper dere har hatt glede av de bladene vi har
hatt ansvaret for og ønsker de nye krefter lykke til med det videre arbeid.

Nett-Gaida har ikke fungert som det skulle
Vi beklager at oppdateringen på nettet har gått altfor tregt.
Alt er videresendt til John, som lager nettsidene, men hvorfor det ikke er kommet videre, er ikke
godt å svare på. Styret har hatt kontakt med John flere ganger og bedt ham ordne opp, men selv om
han lover bot og bedring, blir det ikke fulgt opp.
Vi kan bare beklage dette, men vi arbeider nå med å få noen andre til å overta, slik at det kan bli
bedre de siste månedene av denne perioden frem til årsmøtet.

HUSK:
ÅRSMØTE I IFIN
Fredag 6. – søndag 8. februar 2004
på Kongsberg
Innkalling er sendt ut – obs datoen var feil!
Mer info bak i bladet!
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Glimt fra noen av sommerens danseaktiviteter:

Makedonsk danseferie i
Bulgaria og Hellas med Brith
og Hans.
Ca. 30 personer var med på danseturen til Bulgaria og Hellas som
Brith Korneliussen og Hans Samuelsen i Trondheim stod for i
sommer.
Den første uka bodde vi i Blagoevgrad i Pirinområdet i Bulgaria. Uka
gikk som en røyk med planlagte og ikke planlagte aktiviteter i ett.
Ilian Danchev var instruktør på dansekurset.Vi danset flotte danser i
det ikke fullt så flotte øvingslokalet til Pirin-Ensemblet. – Og svetten
rant!
Brith og den greske danseDet ble tid til flere utflukter. Først til Rozenklosteret i Pirinfjellene, og
instruktøren Panaiotis
derfra en kort fjelltur ned til Melnik. Melnik er Bulgarias minste by, et
sjarmerende lite sted, med gamle, verneverdige hus, omgitt av høye sandsteinsklipper. Området er
kjent for sin vin, som vi fikk smake på i en av vinkjellerne.
Det store og flotte Rilaklosteret ble også besøkt.
En av de første kveldene var vi med på transportarbeidernes årsfest, invitert av buss-selskapet
som kjørte oss på alle turene. Nærmere folkedans kunne vi vel ikke komme!
Vi ble også invitert på bryllupsfest som foregikk på tradisjonelt bulgarsk vis, på hotellet som vi
bodde på.
Sight-seeing i Sofia ble avsluttet med et besøk hos Shteryo Lyomov, som hadde invitert oss hjem
til seg.
Etter en uke i Bulgaria, gikk turen videre til Hellas, nærmere bestemt Kavala, som ligger ved
kysten, øst for Thessaloniki, på grensen av Makedonia og Trakia.
Her lærte vi lokale danser av Panaiotis Konstantinidis. Dansegrupper fra en internasjonal
folkedansfestival i nærheten kom til Kavala med opptog i byen og om kvelden en flott forestilling
på borgen i Kavala.
I Hellas fikk vi slappe av med strand og bading. Museumet i Kavala og arkeologiske utgravinger i
Philippi sørget for en dose gammel kultur!
Hele gruppa ble invitert til kulturkontoret i Kavala med full presseoppdekning. Dagen etter satte
kioskmannen store øyne da flere utlendinger kom og kjøpte både tre og fire greske aviser i
slengen!
Et intervju med Brith og Hans og noen glimt fra dansekurset ble dessuten vist på lokal-TV. Gjett
om vi satt benket foran TV-en den kvelden!
Ellers var en heldagstur til øya Thassos rett utenfor Kavala, et artig innslag.
Siste kvelden ble det mat og vin og dans sammen med den lokale dansegruppen og
støtteforeningen for gresk dans.
Tusen takk til Brith og Hans for en fantastisk tur!
Og takk til alle de andre deltakerne som var med på å gjøre turen til en kjempefin opplevelse!
Noor fra Notodden.
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Billedkavalkade bulgaria-hellastur
plukket fra albumet til Noor.

Her ser vi fra v.øverst:
Rilaklosteret
Rozenkosteret
Bryllupsfest
Bryllupsgaver fra brudeparet til gjestene
(gipsfigurer - hestesko, elefant).
På kulturkontoret i Kavala.

Til høyre:
Kirke i Blagoevgrad
Fjelltur til Melnik
Hus i Melnik
Akvadukt i Kavala
Folkedansoppvisning på borgen

I Mitdten:
Sentrum i Blagoevgrad,
Dans på rutebilstasjonen i påvente av bussen
som aldri kom, innehaveren i front.
Opanciverksted
Kavala by
Klar til hjemreise
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Jubileumstur til Naxos, Hellas
I Bergensklubben er det noen personer som er så heldige være de lykkelige eiere av et hus på Naxos.
To av dem hadde runde dager i 2003, og inviterte derfor alle sine venner og bekjente til storstilt
bursdagsfeiring i slutten av juli.
Vi kom fra både Bergen, Oslo og Trondheim, til forskjellige tider og fra forskjellige steder. Noen hadde
benyttet anledningen til litt øyloffing på forhånd, noen kom fra dansekurs andre steder, mens resten
kom hjemmefra. Men ca. 19. juli var de fleste på plass på Naxos, noen innlosjert i nabohusene rundt
hovedhuset, andre rett over haugen hos norske Kåre, som driver det fantastisk flotte hotellkomplekset
Orkos et steinkast unna.
Vertskapet hadde på forhånd foret oss med allskens informasjon om mygg, varme, hvordan unngå
solstikk osv. så vi var forberedt på det meste!
Første uken hadde vi dansekurs med Panayiotis Mavropolos, delvis på den store terrassen ved huset,
og delvis hos Kåre på Orkos.Vi lærte masse fine, greie danser, flere fra selve Naxos.
De sangglade (og dem er det mange av i Bergen) fikk og en økt med greske sanger,
samt litt om gresk kultur generelt.
Dansene fikk vi god bruk for på den store
jubileumsfesten som fant sted på en lokal
taverna. Jubilantene hadde hentet inn levende
musikk fra Athen, som spilte hele natten.
Lokale grekere hadde fått et hint om at her
var det levende musikk i kveld, og møtte
mannsterkt opp og danset både oss og seg
selv nesten under bordet! Det er ikke ofte de
får levende musikk der ute på landet. Aiden opptrådte med sin
greske suite, folk hadde laget sanger og andre finurlige
opptredender, gaver ble behørig utdelt og jubileumssanger
Orkester fra Athen spilte på festen, godt hjulpet av
Panayiotis.
avsunget. En flott fest på ekte gresk vis.
Jubilantene fikk også Kåre på Orkos til å ta oss med på sin berømte øyrundtur. Her fikk vi høre alt om
øyas kultur og greske tradisjoner, med innslag av gamle legender og historier. Kåre er et oppkomme av
kunnskap og fortalte inspirerende i den rene Per Aabel-stil om terassene og om agaven, som var så
nysgjerring og alltid måtte lenger opp og se over på den andre siden,
men som da den oppnådde det den ville, måtte bøte med livet.
Vi besøkte flere landsbyer på øya, Filoti øyas nest største by,
marmorbyen Apiranthos i fjellene, ned en grusom utgave av Trollstigen til
kysten hvor vi badet på den flotte Asaleastranden med store, runde
steiner og kjempebølger, med etterfølgende ouzo og
kringler, vi smakte på vannet i Mariakilden, som skulle
gi oss evig ungdom, drakk kaffe i fiskerlandsbyen
Appolonia og middag i fjellandsbyen Koronos, hvor vi nesten gikk oss vil i alle
trappelabyrintene på vei tilbake til bussen. (Hva kan det skyldes, mon tro..!!!????)
Turen endte tilbake på Orkos med øyrundtursuppe og vin og hvor Per Øyvind spilte
fele og Brit Sørland og Jone og sørget for norsk folkedans i tillegg til den greske. Det
ble sunget og danset og Panayiotis spilte norske viser på gitar som om han aldri
hadde gjort noe annet. Gjett om de tyske damene som også bodde på Orkos sperret
opp øynene da!
Kåre på Orkos
En morgen stod vi opp kl. 03.00 og gikk fjelltur på toppen av Zasfjellet, 1003 m o.h,
med Egil Hamre som flott turleder. Oppoverturen gikk i stummende mørke, med hodelykter.Vi nådde
toppen rett før solen gikk opp og fikk en fantastisk flott soloppgang med rundskue til alle øyene rundt
Naxos. Kan ikke beskrives - må oppleves!
På nedturen fikk vi se den flotte naturen i dagslys, med gule tuer av blomstrende stikkebusker, og
andre grønne busker, innimellom steinur og annet buskas. Gjeterne gjorde store øyne da 20 nordmenn
kom vandrende nedover kl. 07.30 om morgenen!
Temperaturen på Naxos er helt ideell for disse
aktivitetene, ca. 30 grader, vind hele tiden. For oss som
bodde øverst på Orkos, var vinden til tider så kraftig at
pålegget blåste av brødet og pulverkaffen ut av
kaffekoppene. Men vi koste oss noe utrolig og føler oss
priviligerte som har fått lov til å være med på denne
jub ileumfeiringen!
Tusen takk til Gro og Eirik som ville ha oss med til
Naxos!

Eldbjørg
Jubilantene, sammen med Panayiotis på den store festen
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FØRDEFESTIVALEN 3. – 6. JULI 2003
Årets Førdefestival var den 14. i rekken, og årets tema var Europeiske Stemmer. Festivalen var i år plukket ut til å være
vertskap for European Broadcasting Union (EBU) sin festival for folkemusikk. Som et resultat av dette var en del av
deltakerne plukket ut av EBU og ikke av Førdefestivalen. Vi fikk derfor oppleve flere grupper som det normalt ikke
ville vært naturlig å invitert til Førde.Så mangfoldet var større enn noensinne i år – både på godt og vondt.
De gruppene som ga undertegnede de største musikkopplevelsene var for det første gruppen fra HviteRussland, som holdt konsert sammen med en folkemusikkgruppe fra Latvia. Gruppa WA-Orkiestra bestod
lederen Zmicer Wojtyushkevich, som hadde med seg en dame som sang og spilte filolin og en mann som spilte
gitar og akkordeon. På sitt sjarmerende, men temmellig uforståelige engelsk, tok de oss med i den
Hviterussiske sangtradisjonen, fra det vare, langsomme som brakte tankene hen på de uendelige russiske
steppene til det kraftfulle og rytmiske og med til tider merkverdige “dansebevegelser”. De fikk oss til og med
på russisk allsang!
Av en eller annen grunn var rekkefølgen byttet om, slik at den latviske gruppen kom etterpå, og det var synd,
for de var dyktige og sang vakkert, men manglet totalt utstråling og fremførte sine vakre ballader helt uten
mimikk og uten å si et eneste ord! Det ble litt nedtur etter russerne, dessverre.
Fredag formiddag fikk jeg med meg to tyske grupper:
Gruppa Disguise (betyr forkledning – det burde den norske konferansieren
ha visst, – og hvordan det skulle uttales!!!) bestod av unge, tyske
musikkstudenter og bød på variert musikk, som spente fra det jazzinspirerte
til polsk og bulgarsk folkemussikk og mer avant-gardemusikk. Utrolig dyktige
musikere, som mestret mange sjangere. Og som hadde skrevet mye av
materialet selv. Synd at ikke flere fikk høre denne gruppa.
Deretter kom den tyske gruppa Die Grenzgänger. De kom fra Bremen og
Disguise, Tyskland
etter min mening representerte de akkurat det man forbinder med tysk
musikk: kraftige, bomastiske saker, med sanger basert på revolusjonstekster skrevet av Heinrich A.Hoffmann i
forrige århundre. Hva denne gruppa hadde å gjøre i Førde er for meg en gåte! Ikke nok med det, vi traff dem
igjen på Sunnfjord hotel om lørdagsskvelden, enda det var så utrolig mange andre flotte grupper jeg heller
ville ha hørt igjen, men som jeg aldri fikk høre, som f.eks. den russiske sangerinnen med en kjempestemme,
som jeg desverre ikke fikk med meg.
På temakonserten fredagskvelden fikk vi høre Unni Løvlid fra Norge, Risa Zvejnieki fra
Latvia (da hadde kanskje noen hvisket dem et ord eller to i øret, for da hadde de
skjerpet seg litt), Raduza fra Tsjekkia (tidligere gatemusiker, nå med et relativt moderne
uttrykk, men ikke etter min smak), Shine fra Skotland og Swoja Droga fra Polen, begge
med vakker folkemusikk og sang.
Stor interesse var også knyttet til gruppa fra Afganistan, ensemble Kabul. Disse hørte
jeg kun på åpningskonserten, men de gjorde et dypt inntrykk på alle som hørte dem.
De har klart seg gjennom kriger og vanskeligheter og er en av de få afganske
eksilgruppene som fremdeles eksisterer i Europa. De høstet stor og varm applaus fra
Anna, russisk sangerinne med
en fullsatt sal i Førdehuset.
en fantastisk stemme, som jeg
dessverre gikk glipp av.
Av de andre EBU-gruppene fikk jeg med meg var den svenske duoen Pettersson
& Fredriksson, som spilte på Gabriels Fliflets happening om kvelden, og som var utrolig dyktige og flotte
representanter for den nye generasjonen av folkemusikere som er dukket opp de siste årene.
Den rumenske duoen Duo Rapsozii Botoeanilor bestod av to
musikere fra Botosani-regionen i Moldavia. De trakterte diverse
instrumenter, fløyter, kaval, klarinett, fele med og uten trompet og
spilte i vei i hurtigtogfart de beste de kunne. Heller ikke de hadde lært
å smile og at kontakten med publikum er en viktig del av det å opptre.
En gruppe som jeg godt kunne klart meg uten når jeg tenker på alle
de fantastiske rumenske gruppene vi har opplevd opp gjennom årene,
som kanskje ikke var verdensmestre, men som hadde en
formidlingsevne som denne duoen definitivt ikke hadde!
Senge, Madagaskar
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Emnet for festivalen var som
kjent Europeiske stemmer.
Imidlertid var det ikke disse
stemmene som satte det største
preget på festivalen i år. Det
gjorde derimot de to gruppene
fra Afrika, Badenya les Frères
Coulibaly fra Burkina Faso og
Senge fra Madagaskar. FørstBurkina Faso,et fyrverkeri av dans, farger og musikk.
nevnte med et fyrverkeri av et
trommesett, rytmer, drakter og dans. Her kan man snakke om formidlingsevne!!!
Senge fra Madagaskar var et vokalensemble som bød på flerstemte sanger i
perfekt harmoni, det meste uten instrumentfølge, og med en sjarmerende leder
som tok oss alle med storm.To grupper som for min del gjorde reisen til Førde
vel verd turen! Senge var også den gruppen som reddet et ellers temmelig tamt
opptog om lørdagen, til tross for sol og vakkert sommervær.
Ellers var konsertmenyen variert og rikholdig, nesten altfor rikholdig – og det er etter min mening
Førdefestivalens største problem for tiden. For når man i tillegg til 18 EBU-grupper, har afrikanere, flere
grupper med skotsk/engelsk folkemusikk, argentinsk tango, trommer fra Sri Lanka, og masse
norsk/skandinavisk folkemusikk og dans, ja da har man spredt seg for mye. I år var det så mange ulike grupper
at i alle fall jeg rett og slett ikke klarte å få med med alt som jeg hadde lyst til å se og høre. Man må faktisk ha
mat og man må ha tid til å røre på seg mellom konsertene, det er ikke mulig å løpe fra det ene arrangementet
til det andre hele tiden. Både skotsk/irsk og tango har vært representert på flere festivaler tidligere, og bød
egentlig ikke på noe nytt, selv om de alle var meget dyktige og sjarmerende.
Det har vært rettet kritikk mot festivalen om dette, og den burde de lytte til. For oss som kommer utenfra
og som må betale for reise og opphold i tillegg, er det også begrenset hva man kan ta seg råd til, selv om man
har festivalpass.
Etter min mening bør man holde seg mer til temaet, dersom man absolutt skal ha et tema, og heller la disse
gruppene få slippe til flere ganger, slik at vi faktisk klarer å få hørt dem. Slik det er nå må vi velge ut noen på
bekostning av andre som vi også hadde hatt lyst til å høre.
Til slutt har jeg lyst til å si noe om mitt forhold til den norske delen av festivalen.
Festivalen kaller seg Førde Internasjonale Musikkfestival. Det norske innslaget hører selvsagt hjemme i denne
settingen, men har fått en etter min smak for stor del av konsert/danseinnslagene i Førdehuset om kveldene.
De som vil ha norsk folkedans får sitt ønske oppfylt i lange økter hver eneste kveld og slik må det sikkert
være, mens resten av gruppene blir avspist med en liten halvtime hver innimellom. Dette kunne kanskje vært
organisert på en annen måte, f.eks. at den norske delen foregikk i en sal hele tiden, og de utenlandske gruppene
fikk en annen sal hvor flere fikk slippe til og i lengre økter. På denne måten kunne vi kanskje fått hørt flere av
de utenlandske gruppene som vi bare får smakebiter av ellers. Og man kunne gått til og fra og dermed fått
litt mer av alt. Det er muligens tekniske grunner til at dette begrenser seg, og muligens er dette kun et ønske
fra et mindretall, jeg vet jo ikke om det er mange av pulikummet på Førdefestivalen som deler mitt syn på
dette.
Når det gjelder den norske delen, forstår jeg heller ikke at festivalledelsen ikke er villige til å lytte til de kritiske
røster og prøve nye veier, med litt andre norske grupper som f.eks. Farmers Market, Gåte, Utla og andre som
presenterer folkemusikken på nye måter og som i alle fall jeg
ville ha syntes var spennende. Det behøver ikke gå på
bekostning av den tradisjonelle norske folkemusikken, som jo
har sterke røtter i Førde og som selvfølgelig har
sin naturlige plass i festivalen.
Jeg sier som Ole Brumm: Ja takk, begge deler!
Eldbjørg Morild
Senge – fra opptoget lørdags formiddag.
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HER KOMMER LITT ROMANIASTOFF I ANLEDNING HØSTENS TURNE.
Fakta Romania:
Styreform: Republikk
Hovedstad: Bucuresti
Folketall (2000): 22,4 mill.
Gjennomsittlig levealder: 69,9 år.
Religion: Kristdendom (rumensk-ortodoks 70%,
romersk-katolsk 6%, protestantisk 6%).
Offentlig språk: rumensk. I tillegg ungarsk, tysk.
Myntsort: Leu.
Eksportartikler: Olje, metall, maskiner, transportmidler,
tekstiler, sement.
Nasjonaldag: 1. desember.
Statsminister Adrian Nastase. President: Ion Iliescu.
Litt historie,
kilde: Caplex

Romania var en gang den romerske provinsen Dacia. Fyrstedømmene Valakia og Moldova vokste fram i
middelalderen. Etter en lang periode med tyrkisk herredømme slo fyrstedømmene seg sammen under
navnet Romania i 1861. Helt uavhengig stat i 1877, kongerike i 1881. Deltok på ententens side mot
sentralmaktene 1916-18. Etter krigen fikk landet Bessarabia fra Russland,Transilvania, Bukovina og det
østlige Banat fra Østerrike-Ungarn og Sør-Dobrudsja fra Bulgaria. Etter Molotov-Ribbentrop-pakten
måtte Romania i 1940 igjen avstå Bessarabia, Nord-Bukovina og Sør-Dobrudsja. En stor del av
Transilvania ble igjen ungarsk til 2. verdenskrigs slutt.
Under den tyskvennlige general Ion Antonescus styre gikk Romania inn i krigen mot Sovjetunionen på
tysk side. Kong Michael avsatte Antonescu 23/8 1944 og inngikk våpenhvile. 30/12 1947 ble kongen
tvunget til å abdisere, og året etter ble Romania erklært som folkerepublikk. President Nicolae
Ceausescu førte fra 1967 en uavhengig politikk i forhold til SSSR. Etter en økonomisk vekstperiode
tidlig på 1970-tallet la han opp til en hardhendt nedbetaling av utenlandsgjeld med markant nedgang i
levestandarden og rasjonering av mat og energi som resultat. Dette og en plan for rasering av
landsbyene for å skape agro-industrielle sentre, skapte en voldsom misnøye i folket, som slo ut i
revolusjon des.1989. Ceausescu, som hadde skapt et rent familiedynasti, ble henrettet sammen med
kona Elena, og et midlertidig styre tok makten i landet i påvente av valg i 1990.Ved dette valget vant
Den nasjonale redningsfronten, og Ion Illiescu ble president. Både før og etter 1989 har forholdet til
nabolandet Ungarn vært dårlig pga. situasjonen for den store ungarske minoriteten i Transilvania og
Banat. I løpet av 1990-årene var det store uroligheter, som både skyldes pol. og etniske konflikter og
folks misnøye med de økonomiske forholdene. Landet har søkt medl.skap i EU og NATO, og ble
formelt invitert inn i NATO i 2002. Opposisjonslederen Emil Constantinescu var president fra 1996. I
2000 ble Ion Illiescu igjen valgt som president.
I mangel av innsendte bidrag, og ettersom jeg ikke har orket å grave meg så veldig langt ned i materien, har jeg
sakset litt stoff fra gamle utgaver av Gaida, hvor det har vært skrevet en del om rumenske skikker etc. Går ut fra at
det kan være av interesse fremdeles, og at tradisjonene holder seg, til tross for skiftende tider. Noe av dette blir også
nevnt i innlegget på engelsk fra Marian State. Innlegget er noe forkortet. Oversatt av red.

Rumenske tradisjoner,
skrevet av Margaretha Salminen i Gaida nr. 4, 1981:

Tradisjoner som berører dagliglivet.
FØDSEL
Et barns fødsel er en stor hendelse, som gir grunn til å feire. Man samles i hjemmet for å beskue den
nyfødte, lykkeønske foreldrene og gi små presanger. Eldre kvinner spår om barnets fremtid,
SOROCOUL. Når barnet har vokset opp og senere i livet opplever noe bemerkelsesverdig,
kommenteres dette med at “ja, det er hennes SOROC som slår in”.
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UNGDOMSTIDEN
Når skoletiden er avsluttet, er tiden inne for de unge å gjøre millitærtjeneste og skaffe seg familie.
Mannen avtjener som regel verneplikten før han gifter seg, og betraktes på den måten som et bedre
parti. Etter avtjent millitærtjeneste, vender de unge mennene hjem igjen, og nå følger en periode som
preges av lettlivethet, glede og frihet. De danser, synger, drikker og lever livet. Og nå er tiden inne til å
finne seg en livspartner. Her spiller ungdommenes søndagsdans utenfor kirken etter messen en viktig
sosial rolle. Man er fint kledd og kan flirte og knytte kontakter.
Når så to unge har forelsket seg, følger neste steg: FRIERIET, som er en seremoni for seg. Dette kan
foregå på ulike måter:
Foreldrene bestemmer og pekter ut et “passende parti”.
De unge er enige og bestemmer selv at de vil gife seg.
Dersom foreldrene ikke samtykker, kan den unge mannen “kidnappe” jenta og således tvinge foreldrene
til å samtykke for å unngå en skandale.
I alle fall, må man først fri! Enten går den unge mannen selv hjem til pikens foreldre for å be om
hennes hånd. Eller han kan peke ut noen pålitelige personer i byen, som besøker foreldrene for å
kartlegge deres innstilling til giftermålet. Men man spør ikke direkte, i stedet spør man f.eks: “Tror dere
det blir en fin sommer i år”? Dersom foreldrene (som nok vet hva saken dreier seg om), er enige, er
svaret positivt. (De vet om besøket på forhånd, det har bygdesladderen sørget for.)
Kanskje henger tilfeldigvis hele medgiften ute på klessnoren til lufting akkurat den dagen!
BRYLLUPET
Etter frieriet starter bryllupsforberedelsene. Brudgommen plukker ut 8-10 av sine beste venner til å stå
for bryllupsinvitasjonene. INVITATEA LA NUNTA. Det skjer ca. 1 uke før bryllupet. Man går eller rir
fra hus til hus og inviterer med medbrakt brennevin PLOSCA, til sang og dans, spesielt for akkurat
dette formålet.
Om lørdagen etter arbeidet, samles man til fest og forberedelser i brudgommens hjem. Denne kvelden
kalles SEARA STEAGULUI. Man gjør klar bryllupsmasten, (et fruktbarhetssymbol), som er en stang
prydet med blomster, blad, lommetørkler, fargete bånd og små klokker.
Søndags formiddag blir bruden MIREASA kledd og smykket av sine beste venner, til sang og
lykkeønskninger. Hun får en kvist av velluktende basilikum BUSUIOC, rumenernes folkloristiske
nasjonalplante. Deretter kommer brudgommen MIRE med venner og bryllupsgjester for å hente
bruden til vielsen. Så følger det en vakker og gripende seremoni, når bruden skal ta farvel med søsken,
foreldre, barndomshjemmet og sin sorgløse ungdomstid. Under floder av tårer, viser hun sin
takknemlighet og kjærlighet til sin familie og ber om forlatelse IERTACIUNEA for de bekymringer hun
eventuelt har gitt sine foreldre. Mor og søsken svarer henne med spesielle sanger, og så går den store
prosesjonen til vielsen. I spissen går en mann med bryllupsmasten. Han må være en god danser, siden
han skal kunne klare å danse samtidig med at han henter masten. Så følger musikerne, vognen med
brudeparet og medgiften.Til slutt følger alle bryllupsgjestene med ståk og larm.
Etter vielsen går man til brudgommens foreldrehjem hvor det store kalaset LA MASA MARE finner
sted. Bruden tas imot på trappen av sin svigermor, med brød og salt. Hun skal nå bo der resten av livet.
Brudeparet tar imot gaver fra gjestene og bruden gir selv små presanger til alle gjestene, små
halssmykker, lommetørkler, strømper, votter etc.
Festen kan pågå i dagevis, og er et velkomment avbrekk i dagliglivet.
DØDEN
Når en person dør, vaskes man og ikles sin vakreste folkedrakt. Helst den man giftet seg i. Den døde
blir liggende i hjemmet i to dager, og man passer på at han aldri blir helt alene. På begravelsesdagen
samles man i den dødes hjem og går deretter i prosesjon til gravplassen. Man har kalt inn gråtekoner
og andre spesialister. Først i prosesjonen går en mann med begravelssmasten, en stang prydet med
BUSUIOC, hvite blomster og bånd. Så følger prestene med røkelse, alle som bærer all maten, vognen
med den døde, pyntet med grankvister og blomster og ofte dradd av oksespann. Liket ligger åpent, og
det er helt naturlig for alle, også barna. Så følger den nærmeste familie, musikk som spiller sørgemusikk
på trompeter, trommer og klokker. Deretter gråtekoner og resten av gjestene.
Før man går til kirkegården går man en rundtur i byen for å ta et siste farvel. Når den seremonien er
over, endres musikken, og veksler mellom vakker sang og musikk, mens man fører den døde til graven.
Før den døde senkes ned i graven, tar familien farvel ved å kysse den dødes hender. For at ikke sorgen
skal bli for påtrengende, pleier man å finne på små skjemt. Noen kan ha bundet et snøre i den dødes
arm, og rykker plutselig i snøret, – den døde lever!!!
Før man lukker kisten, “maler” presten i ansiktet på den døde med rødvin, og man plasserer en
mengde mat, drikke og gaver opp i kisten.
Etter begravelseseremonein dekker man langbord og holder fest for den døde. Etter 3-7 år blir
levningene gravd opp igjen, og beinrestene plasseres i et hjørne av graven for å gi plass til neste
familiemedlem.
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Musikk, dans og sang
Sakset fra Gaida nr. 4/81, innsendt på engelsk av Thor Henriksen, oversatt og forkortet av red.

Folkemusikken
Rumensk folkemusikk kan deles i to grupper:
Den folkelige, som har sine røtter i landsbykulturen, og den mer profesjonelle, som utspringer fra Lautari –
de profesjonelle folkemusikere.
Lautari står for musikalsk underholdning både i byene og i landsbyene. Man kan se dem spille på kafeer i
byer og landsbyer, og på fandsbyefstivaler, bryllup etc. De er hovedsakelig instrumentalister, og de opptrer
gjerne i grupper, med instrumenter som fiolin, dobbelbass, tambal, akkordion, klarinett og et stort utvalg av
fløyter.
Landsbymusikerne spiller musikk som er spesiell for deres lokale område.
Lautari-musikernes repertoar er også hovedsakelig basert på tradisjonell folkemusikk, men er sjelden
begrenset til ett spesielt område. Deres stil blir følgelig ikke så tett knyttet opp mot tradisjonen som
landsbymusikernes, selv om de spiller “landsbymusikk”.
Landet kan deles inn i ulike folklore-soner
som vist på kartet til høyre.
1. Nord-Moldavia
2. Sentrale Moldavia
3. Sør-Moldavia
4. Muntenia
5. Oltenia
6. Banat
7. Crisana
8.Nord-Transylvania
9. Sentrale Transylvnia
10. Sør-Transylvania
11. Dobrogda
BULGARIA

Rumensk folkedans
Som i de fleste land hvor folkloretradisjonen fremdeles lever, er rumensk folkemusikk og folkedans tett
knyttet sammen. En landsbyfest uten folkedansgrupper ville være utenkelig, og landsbymusikernes repertoar
omfatter et stort og variert utvalg av dansemusikk.
De spiller både på weekendfester og i bryllup. Her danses forskjellige former for Hora (ringdans), gjerne
rundt bryllupsstangen, (se innlegget foran).
Utenom ringdansen, er det et uttall av solodanser og pardanser, hvor formen og stilen varierer fra et
område til et annet.
Musikkinstrumentene
Rumensk folkemusikk omfatter et stort antall ulike instrumenter. Fiolinen er den mest populære, men det
finnes også et strengeinstrumenter og blåseinstrumenter. En enkelt rumensk folkemusiker trakterer ofte
mange instrumenter, fra et enkelt stykke bjørkebark som han blåser på til tambal (hakkebrett),
Ellers er de vanligste instrumentene bass, klarinett, trommer og diverse fløyter, inklusive panfløyten.
Rumensk folkesang
Rumensk folkesang har flere ulike typer og stiler.Vi har de enkle balladene, og Doina, med vakre og
vanskelige vokalornamenter. Opprinnelig kom ordet Doina fra en slags klagesang, og hovedtemaet i en doina
er klage over f.eks. ugjengjeldt kjærlighet, eller påtvunget adskillelse fra den elskede.Ordene kan også skildre
familesituasjoner uten den man elsker, eller arbeidet som tvinger sangeren vekk fra dem han elsker.
Hovedtypene av folkesangene er imidlertid lyriske sanger, sanger til ulike seremonier, arbeidssanger og
sanger til ulike årstider.
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GAMLE FolkedrakTer
Disse bildene av rumenske folkedrakter er hentet fra en gammel bok om
folkedrakter i Øst-Europa og representerer derfor et svært begrenset utvalg av
kostymer og tilbehør i Romania.

Mannsjakke fra Dobrodga i lær, forfra og bakfra.
Kvinneforklær fra Walachia, front og
bak, detaljer på div. forklemønstre.
Brukes over en fotside kjole

Herreskjorte fra Wallachia
Mannsdrakt fra Bukowina, med
brodert, ermeløs lammeskinnjakke og skjorte dekorert
m/paljetter. Rynkete bukser av
piké.
Vester av lær dekorert med fargete lærbånd og broderier, forfra og bakfra.
Eksempler på broderier på skjorter/bluser

Fra Marian State har vi fått to artikler om danser og om gamle tradisjoner. Artiklene er
på engelsk, og vi setter dem inn som de er, selv om språket av og til er litt “tungt”.
Alle bildene til disse artiklene er av Marian States Rumenske dansegruppe.

DANCES
The Romanian folk dances, like the songs, differ from one
section of the country to another, and their repertoire is
particularly rich and varied. In the southwestern and southern
part of the country, for instance, more than forty different
dances can be found in a village.
Romanian dances are closed or open rounds: they are danced
in straight line or semi-circle, or in pairs.The "solo" dances, or
those for small groups, are rare. In the rounds the dancers are
linked to one another by their hands, or in some men´s dances,
the dancers move concomitantly in an organized manner, without, however, holding each other. In the
streight-line dances each dancer holds on to the next ones waistband ("brau") or shoulder, or they cross their
hands behind their backs, and in the dances in pairs ("de doi") the dancers standing face to face, hold each
others hands or cross them behind their backs, or the youth holds the girl´s waist and the girl rests her hands
on the youth´s shoulders.
In Romanian folk dances the predominant rhythm is binary. Dances in
ternary rhythm are not typical. They are either foreign dances that have
penetrated in the native choreographic repertoire, or they are the result
of a "blunting" of some formulae of the "aksak" rhythm. The dances
founded on this interesting rhythmic system, based on the play of two
asymmetric time unites – the respective ratio of which is 2/3 og 3/2 – are
quite frequently found in all the regions of the country. Often, through a
"blunting" of the "aksak" rhythmic, its specific formulae transform
themselves in commonplace binary or ternary rhythmic formulae. The
interesting alternacy of some five time beats and seven time beats, found in
some dances of Oltenia and Banat, also seem to proceed from the
simplifying of some compund "aksak" measures.
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With respect to the form of the Romanian folk dances, it should be noted that beside the dances having a
fixed formal structure, there exist dances of a free and improvised form, based on the varied repetition of a
single motive or on the combination and variation of two or several motives.The irregular mixture of binary
and ternary measures in som dances of a free form, do not in the least disturb the dance. This can be
explained by the fact that in some of the Romania people´s dances no indissoluble link is established between
the form of the music and the dance figures, in the sense that the musical motive or phrase does not coincide
with the chreograhic figure. For excample, the dance figure unfolds itself on three musical measures, or on a
measure and a half, while the musical motive comrises two or four measures. The metrical pulsation is the
only synchronizing element of the choreograhic motion with the music. The result is a picturesque
polyrhythm.
The sung dances, in which the dancers accompany themselves vocally, are rare and seem to be very ancient.
In Transylvania the instrumental dance melodies are accompanied by short rhymes, usually having a jokingsatirical content, which are often improvised on the spot. In the northern and western part of the province
(Maramures,Tara Oasului and Crisane), such rhymes, called "Tipurituri" in the north and "descantece" in the
west, are performed to a simplified form of the instrumental melody, which the dancer´s voices are
interwoven in a picturesue heterophony. To them are profusely added interjections, cries, whistles and
sometimes claping of the hands, which provides the local dances – and especially those from the Rara Oasului
– with an entirely distictive dynamism and exuberance. In the other regions of Transylvania, in northern
Moldavia and in the districts at the foothills of Oltenia and
Wallachia, inhabited by population of Transylvanian descent, the
rhymes accompanying the dancers, commonly called "strigaturi",
are declaimed by the dances (and sometimes by the audience
also), during the dance and in its rhythm.The "strigaturi" are called
out particularly by the men, but in quite a few cases the girls and
women are not outdone by the men in their respect. In the
virtuoso men´s dances, the dancer´s figures are coordinated by
some "commads" that are often versified. They are interwoven
with interjections, cries and "strigaturi".

Spring and summer customs
The Paparruda (Rain caller) ritual is celebrated in Spring on a date that vaires from place to place. An old
magical dance invoking rain, the Paparuda has survived to the present days in many villages of Wallachia,
Oltenia and the Banat. Clad in green leaves, the "Paparudas" go from house to house, singing and dancing, and
the peasants splash them with water.
In the north of Oltenia and in the neighbouring Hunedoara, the rite is officiated by children, especially boys.
In other regions likewise by women.The melody they sing, borrowed from children´s folklore, is no longer a
dance. Only reminiscences are left of the dance: a few grotesque steps and pirouettes which are sketched by
the "Paparude", when they are splashed with the water.
Another agrarian rite meant to bring rain and to ensure the fertility of the fields, is the "Scaloianul", or
"Caloianul", also celebrated in Spring. The children make a clay doll called Scaloian, Caloian, Ududoi or
Mumulita Ploii (the little Mother of Rain), which they adom with flowers and lighted candles and submit it to
a sham burial to the sound of funeral songs, and finally throw it into the water.The Scaloian is sent to bring
the keys that lock the gates of heaven and keep back the rain. In Oltenia, they formerly used to make two
dolls, one as a woman (the Little Mother of Rain) and the other as a man (the Father of the Sun). Here and
there the ritual doll is made of rags (the Momaia of South Moldavia).
By extension, both the Paparude and the Scaloian, customs who are on the way of disappearing, are
performed during periods of drought, on any day, even if it is not the prescribed one.
The "Dragaica" is danced on the 24th of June, on St. John´s day. Described for the first time by the learned
prince Dimitrie Cantemir in his famous work Descriptio Moldaviae, written about 1715, this very ancient
agrarian custom connected with the harvest, still survives sporadically in certain villages in the south of the
Bucharest region.The Dragaicas are little girls of 11 to 12 years old, adorned with ears of corn. One of them
is dressed as a bride and another is dressed as a boy named "Draganul". Sometimes Draganul is a boy. He
holds the banner of the Dragaicas: a pole with a rag-doll with outstretced arms, made of ears of corn or of
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a bunch of ears and with wormwood and garlic at its top. The Dragaicas sing and dance in a circle without
holding hands.At intervals they whirl round and yell and the Dragan (the boy) whistles on an ordinary whistle.
Wishing to amplify the performance, the little girls have added to the original ritual dance other dances
borrowed from the grown up dancers:The "Itele" (The weaving threads) The "Buceac” and others.The music
is played by a flute player or a piper who accompany them. In his default the little girls themselves sing the
melody of the dance.
In certain parts of Transylvania, another custom connected with the harvest is fairly well preserved. A bunch
called "buzdugan" (club) or "Cununa" (wreath) is plaited at the end of the harvest out of the most beatiful
and richestest ears of the corn field. It is a ritual object carried by a young girl to the house of the peasant
whose corn has been harvested, with a procession of harvesters who sing a ceremonial song. All along the
streets of the village the girl is splashed with water.The corn-ear wreath is kept hanging from a rafter of the
house till sowing-time, when its grains are mixed with those inteded to be sown.
The melody appropriated to rite is a processional song of solemn character. The poetic text of the harvest
songs in the north of the country tell about the young girls having reaped the field, about the girl who
wounded herself with the sickle, being bewitched by the handsome appearance of the beloved youth; at the
same time the landlord is assured that the crop has been rich, and presents are demanded for the reapers.
In the south of Transylvania, the harvest song called "Dealul Mohului" – Mohu´s hill – from the first line)
maintains ancient mythological elements. The dispute between the Sun´s sister and the Wind´s sister over
their brother´s qualities, the Sun and the Wind.
In the course of time, this old custom connected with agricultural production has undergone a series af
alterations. Some texts which have survived tell of the former harassing toil of the fiels-workers. "Robii
cimpilor" – The slaves of the field, "Lobagii dominlor" – The serf of the lords.
They ask the sun to set sooner, that the day´s torture on alien soil might end. In the last few years, together
with the socialist transformation of agriculture, this custom began here and there to acquire a new aspect,
changing into a festive ceremony for the end of the Cooperative Farm harvest.
For the invocation of fertility, but also with an aim of prophylaxis and the healing of certain diseases, the
"Calusari" – Calusul, or "Jocul calusarilor" – the dance of the Calusari – is danced at Whitsuntime. (Pinse) .
It has completely disappearaed in Moldavia, but not without leaving certain traces in some men´s dances of
the region, while in Transylvania and the Banat, it was put aside and replaced by a drawing room dance, created
towards the middle of the last century by a group af intellectuals of Brasov from elements of the old ritual
dance. On the other hand, in Oltenia, Wallachia and in certain parts of Dobrudja, the old dance of the
"Calusari" was preserved in fairly welknit forms. Generally the custom has the following aspect:
After having bound themselves by oath to dance togehter for a certain number of years, and to respect the
disipline imposed by tradition, the dancers begin their rehearsals.The team, under the leadership of a captain,
is generally composed of an old number of dancers- One of them, "mutu" – the dumb man – is masked. He
is nowadays the buffoon of the troup, but it seems that formerly he had a much more important role. The
Calusari wear a special festive costume and hold sticks, while the "mut"
carries a sword in his hand.The troup carries a banner; a pole adorned
with colored ribbons and a bunch of wormwood and garlic at its top,
hearling herbs sought by the onlookers. The dance of the Calus is
performed during a whole week,Whitweek or Calusweek as it is also
called, during which the team also visits som neighbouring localities.
The dance, composed of a circular promenade of the dancers, which
alternatas with more and more intricate figures, has a special dynamic
and is extremely spectacular. In the course of time this dance seems to
have absorbed into itselv several other ritual dances – war dances,
fertility, prophylactic and healing dances, hence its complex character.
Of recent years, the dance of the Calusari, relieved of its former magic
function, has been taken over and turned to account by a number of
amateur and professional artistic teams, sometimes with resounding
success in performances abroad and in international competitions.
Marian State, fotografert i Bergen.
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På festival i Romania
I sommer fikk vi vår første tur til Romania. Olav, min ektemake og dansepartner gjennom mange år, og jeg,
har vært glade i rumensk dans og musikk, helt siden vi startet å bevege oss til mer eller mindre skjeve rytmer
på Koloterrassen hos Børre Ørbæk midt på 70 tallet.
Senere ble Nicu Apetri og Margaretha Salminen de viktigste inspirasjonskildene for oss når det gjaldt rumensk
dans. Nicu forsøkte i flere år å få oss med på sine turer til Romania, men det passet liksom aldri. Men da vi i
vår fikk tilbud om å bli med Lillian Apetri og dansegruppen Crihalma på dansefestival i Romania, slo vi til med
en gang. Sidsel og Svein Sæbøe fra Sandefjordsklubben og Wenche Danielsen og Lilly Graham fra Borg var også
med på turen.
Vi møtte Crihalma på Kastrup tidlig på morgenen, mandag 7.juli. Det tok sin tid å få sjekket inn gruppa vi skulle
reise sammen med, for alle danserne og musikerne hadde flere og tyngre kolli med seg enn oss. Koffertene
var fullastet med instrumenter, dansekostymer og gaver. Etter mellomlanding og flybytte i Budapest, landet vi
på rumensk jord litt ut på ettermiddagen. Bussen som skulle ta oss fra Timisoara til festivalbyen Bãile
Herculane, manglet det meste - særlig støtdempere.
Førsteinntrykket av landet var omtrent som vi hadde tenkt oss. Små, fattigslige landsbyer med hus på begge
sider av hovedveien. Inn til hvert hus var det små broer over grøftene mellom veien og huset. Landskapet var
flatt, og vi kjørte langs svære marker og åkrer med mais og solsikker.Vi møtte stadig hester med kjerre full
av folk, ljåer og river på vei fra og til markene - omtrent slik jeg husker det fra Valdres i min barndom på
femtitallet.
Da vi nærmet oss Bãile Herculane ble landskapet mer kupert, og den lille byen lå mellom flotte, bratte
kalksteinsfjell ved elva Cerna.
Bãile Herculane ligger helt sør i Romania i fylket Caras Severin. Byen er et gammelt kursted med mange
svovelkilder, noe som ikke var vanskelig å registrere. Midt på torget stod en statue av Herkules, som har gitt
byen dens navn. Det har nok en gang vært en velstående by, noe mange flotte, men nå ganske så falleferdige
hus fortalte oss.
Vi ble innlosjert på hotell Roman. På 60-tallet var det sikkert et av byens flotteste hotell, men nå hadde
forfallet satt sitt tydelige preg på det. I hotellets en gang så flotte basseng med vann fra de varme kildene,
vokste muggsoppene frodig! Olav, som hadde sett fram til et helsebringende kurbadopphold, snudde i døra!
Ellers var rommene både rene og ordentlige, og maten var bra.
Turen fra Timisoara til Bãile Herculane tok lenger tid enn beregnet, så da vi kom fram var det i full fart av
gårde til opptoget med alle gruppene som skulle delta på festivalen.Vi norske ble utstyrt med danske flagg og
skulle delta i paraden sammen med danserne og musikerne i Crihalma. På spørsmål fra publikum hvor vi kom
fra, svarte vi ”Danemarka”. Med i paraden var også Baluta fra den Haag, en serbisk dansegruppe, en gruppe
fra Mexico og lokale dansere.
Hver kveld var det en stor forestilling på en utescene nede i byen. Der opptrådte Crihalma og Baluta hver
kveld. Crihalma hadde et flott program og høstet stor applaus. Særlig vellykket var dansen Crihalma, som de
også har tatt navnet sitt fra. Musikerne med Ib på trekkspill, Anne Mette på fløyte og Gunvor på saxofon var
også svært flinke. Ib og Anne Mette vil noen kanskje huske fra det danske folkedansorkesteret ”Urte”. I
Sandefjord internasjonale folkedansklubb er det gjerne deres versjon av bl.a. Bavno Oro vi beveger oss til.
Baluta bodde også på vårt hotell. I Bãile Herculane opptrådte de kun med nederlandske danser, men var
egentlig en internasjonal folkedansgruppe. De var en koselig gjeng, med mye humor i framføringen sin. De var
også flinke til å vise seg fram utenom det faste festivalprogrammet. Hver dag opptrådte de i parker og på torg
rundt om i byen, og vi norske fulgte dem trofast og hjalp til å lokke andre publikummere til forestillingene. De
var fine ambassadører for sitt land.
I tillegg til Baluta og Crihalma kom det hver kveld nye rumenske grupper. Mange var fra Banat og området
rundt Bãile Herculane. De hadde veldig mange ”snurredanser”, og musikken hørtes ganske lik ut. Alle hadde
med eget orkester og sangere. Noen ganger syntes vi nok at det ble vel mye ”leila-sang”. De fleste rumenske
dansegruppene bestod av et tjuetalls unge gutter og jenter som danset helt perfekt, om enn noe
maskinmessig.
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Forestillingene varte gjerne i flere timer, og etterpå var det nachspiel på hotell Roman for gruppene som
bodde der. Det ble danset og drukket souika - rumensk hjemmebrent - til langt på natt. Jeg satte mer pris på
dansen enn den heller tvilsomme drammen!
Siste kvelden på festivalen fikk vi se en gruppe dansere fra Moldova Nouã. Dette området ligger ved Donau,
helt på grensen til Serbia. Dansene deres så veldig serbiske ut. Det samme gjorde draktene. Også denne
gruppa bodde på hotellet vårt og var med på avskjedsfesten etter forestillingen. Det ble en flott kveld. Vi
danset både serbiske og rumenske danser og stemningen var helt på topp.
Vi norske som ikke hadde noen oppgaver, hadde jo mye fritid de fem dagene festivalen varte.Vi trålte byen til
ende flere ganger, handlet litt på markedene og ble godt kjent i området.
Vi gikk også en lang tur oppover langs elva for å lete etter noe de kalte ”de sju varme kilder”.Vi fant dem
også, men der var det så mye folk at vi stod over muligheten for et legende bad. En interessant opplevelse var
å se hvordan rumenerne ferierte. Langs elva, der det var plass nok mellom den og veien, teltet familier tett i
tett. Teltene var av den typen jeg husker fra min barndom her hjemme. Noen steder var det så liten plass
utenfor veien at de hadde plassert bilene sine med to hjul i veibanen og to hjul på andre siden av den dype
veigrøfta. Provisoriske tak gjorde at det var mulig å overnatte delvis utendørs og delvis i bilen.Trafikken langs
veien var vel ikke så veldig stor, men likevel… Det fantes en campingplass langs elva også, men der var det
nok de mer velstående som ferierte. Overalt langs elva så vi forresten både barn og voksne stå og fiske etter
noen bitte små ”sardiner”. Det samme synet var også vanlig langs alle elvene vi passerte senere på turen.
Lørdag morgen var det tid for avreise. Nå skulle vi forflytte oss til Bistrita, som ligger nord i Romania.
Dansegruppa Cununa de pe Somes i Bistrita er vennskapsgruppe med Crihalma, og jeg lurer på om ikke Nicu
Apetri var med og startet den. Den siste uken skulle tilbringes sammen med dem.
Bussen var etter rumensk standard helt topp. Likevel ble det en svært lang tur. Bortsett fra noen få nødvendige
tissepauser - den ene ved Sarmizegetusa, Romanias oldtidshovedstad - hadde vi kun en stans for å spise lunsj.
I Bistrita hadde de ventet lenge på oss da vi endelig kom fram ut på kvelden.Vi ble raskt innlosjert på et fint,
lite hotell i byen, og så bar det rett til kulturhuset, Casa de Cultura. Der ble vi mottatt med åpne armer, våte
kyss og mengder av souika, både vi norske som de aldri hadde sett, og gamle kjente fra Crihalma. Det var
bare helt spesielt.
Dagen etter var det søndag. Dette var også den siste dagen av en lokal kulturuke. Det var bygd opp en svær
scene midt i byen, og her fikk vi se både byens egne og tilreisende grupper opptre. Crihalma hadde selvsagt
også sin bit, men da de skulle i ilden, kom det et forrykende tordenvær som gjorde at de måtte forkorte
programmet sitt noe. De gjorde likevel en kjempeflott innsats som ble satt pris på av de mange hundre
tilskuerne. Siden det i dette området er mange landsbyer med ungarsk befolkning, var det mange innslag med
ungarsk danser og drakter.
Om kvelden var vi sammen med de rumenske danserne på en uterestaurant nær hotellet vårt. Der ble det
spilt kassetter med rumensk musikk og det ble danset og drukket øl og souika. Vi syntes Jakob var veldig
spandabel da han bestilte en halvliter med øl til hver av de 40 som var til stede, men etter nærmere ettertanke
fant vi ut at det kanskje ikke ble så veldig dyrt, siden halvliteren av det gode rumenske ølet kun kostet
tilsvarende kroner 2,50.
I dette området er det også mye ”snurredanser,” så for dem av
oss som ikke fikset dette helt, ble det mest å se på. Men det var
morsomt, likevel.
For noen av oss var mandag siste kvelden i Bistrita. Da ble det
ordnet i stand til fest på kulturhuset med mat og drikke til alle,
både rumenske, danske og norske. Vi benyttet anledningen til å
dele ut noen morsomme gaver til våre nye venner, og de
kvitterte med å underholde oss med fantastisk dans. Vi hadde
en kjempeflott kveld sammen. Det var nesten vanskelig å få tatt
farvel. Hver gang vi gjorde oss klar til å gå, kom de og dro oss
inn igjen. Det var en ny suite de gjerne ville vise oss.
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Tirsdag morgen klokka seks stod en minibuss klar til å ta oss til Timisoara. Det skulle bli en uforglemmelig
busstur. Sjåføren kjørte som et råskinn. Han foretok opptil flere unnamanøvreringer der det var ren flaks at
det gikk godt. Men han hadde jo et bilde av jomfru Maria hengende i frontvinduet, så det gikk bra. På tross av
den ville kjøringen hadde vi ikke så god tid på flyplassen. Det gjorde forresten ikke så mye, da det ikke var stort
å kjøpe i taxfreebutikken.Vi handlet omtrent alt de hadde, og enda var vi millionærer i lei da vi kom hjem.
Vi fikk noen uforglemmelige dager i Romania, der møtet med de flotte menneskene og danserne i Bistrita
gjorde et dypt inntrykk. De har ikke den overfloden som vi er vant til, men de har en kanskje enda større
rikdom, nemlig livsglede og stolthet over egen kultur. Vi synes også at vi kunne spore en optimisme for
fremtiden, og både i Bistrita og i Bãile Herculane var det satt i gang restaureringsarbeid på flere av de gamle,
ærverdige bygningene.
I løpet av den korte tiden vi var der, kom vi i svært god kontakt med rumenerne. Det hadde vi aldri klart på
egen hånd. Vi er takknemlige overfor Lillian og Crihalma for at vi fikk være med dem på denne turen. Vi kom
aldri til Romania med Nicu, men Lillian var en svært god erstatning.

Astrid Finne.

HØSTENS IFIN-TURNE – RUMENSKE DANSER
Onsdag 22. og torsdag 23. oktober var det Bergensklubbens tur til å få besøk av høstens turnéinstruktør,
Marian State.
Ca. 45 påmeldte stilte i Fensal med friskt mot. Og vi ble ikke skuffet. 11 flotte danser lærte vi på to kvelder,
om vi husker alle – det er jo et annet spørsmål. Heldigvis var Magne der og tok alt opp på video. Noen danser
var enkle og med få turer, andre litt mer kompliserte, men alle var overkommelig for de fleste. Personlig falt
jeg for vlach-dansen “Gaida,” med litt uvant rumensk musikk og flotte beinløft, samt “Tora” – en liten perle
med sang til, og en litt raskere i 11/8, fra landsbyen Dobromir i Dobrodga.Vi i Bergen kommer sikkert til å
bruke flere av disse dansene i tiden fremover! Han ble behørig takket og fikk med seg en CD med norsk
folkemusikk + den obligatoriske T-skjorten.
Regner med at han har vært i alle klubbene som han skulle til, når dette leses.
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NYTT FRA UK

(okt.03) – v/UK-leder Susanne Pihl

Turné våren 2003.
Velko Yovkov fra Bulgaria besøgte 14 klubber i mars/april.
Her sakser jeg lidt fra Velkos rejsehåndbog: “Dansene beskrives som ”morsomme,
litt å bryne seg på, fine med forskellig vanskelighetsgrad” – instruktøren beskrives
som ” flink, meget bra, dygtig og inspirerende, glitrende god, grundig, god metodikk og progresjon,
homoristic and nice, lun, blid, koselig, får alle med seg, vi havde det veldig kjekt, vi håper på flere
kurs med ham, vi er veldig fornøyde, vi koste oss i helga.”
Turnéansvarlige: Rune Foyn og Julia Hetebrij fra Stavanger IFK.
Turné høsten 2003.
Marian State fra Romania kommer til Norge om to dage, så når dere læser dette er turnéen nok i
fuld gang. Han vil besøge 9 klubber fra 11. oktober - 2. november.
Turnéansvarlige: Sidsel Torstensen og Solfrid Watsend fra Borg IFK.
Turné våren 2004.
Vi er i fuld gang med at tænke og undersøge. Vi er meget åbne for gode ideer!
Hvad har dere lyst til???
Turnéansvarlige: Rune og Julia.
Oppvisningstreff.
19. – 21. september mødtes 78 dansere på Toneheim Folkehøgskole på Hamar. 6
grupper deltog: Aide Igra og Savoritsa fra Bergen, Kitka og Kolo fra Oslo,
Pojas fra Trondheim og Sfiri fra Hamar, i tillæg deltog 7 enkeltmedlemmer
fra Ørsta/Volda, Stjørdal og Lågen (Lillehammer). Sfiri havde gjort en
utrolig flot job. At Hamar Booking havde gjort en mindre god job er en
anden sag. Mandagen efter var der to flotte billeder af Kolo og Sfiri i Hamar
Arbejderblad, senere i ugen havde avisen på initiativ af Sfiri to helsider om
indkvarteringsproblemerne.
Lørdagen gik til øving i de forskellige grupper og fællesøving af ”Setja”v/ Kåre
Nyhus, det blev en enkel og meget fin koreografi med flot tostemt sang. Om
aftenen var der forestilling med skuespiller Ane Hoel som konferansier.
Faksimile fra Hamar Arbeiderblad
Håper det er leselig!

Forestillingen blev
flot og meget
variert, her var bl.a.
ungarsk kvindesang,
barsk mandsdans,
russisk drama og
mavedans.
Desværre kom der ikke så mange
tilskuere som vi havde håbet. Senere blev det middag og dans til inspirerende Ulaband.
Søndag var temaet ”scene-dans” med Harald Sætervoll.
Det blev en lærerig og morsom formiddag. Vi lærte om balance på scenen, om skumle
scenehjørner som er forbeholdt skurke og mordere, om at rødt fanger publikums øjne, alt
sammen udprøvet med legende ”dansere” på gulvet. Harald Sætervoll syntes det var lidt kedeligt
med bare ringdans så det bliver spændende om der på næste oppvisningstreff dukker op tavernaer,
græske krukker og kurve med tomater på scenen.
Ansvarlige: Frøydis Moe Pettersen med hjælpere, Hamar IFK.
Hvem har lyst til at arr. næste treff i september 2005?
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Høstens istruktørkurs – avlyst!!!!!
Det var synd, men vi måtte desværre aflyse instruktørkurset 15. – 16. november 2003 m/ Eivor
Underdal og Kari Wennemo.
De som havde meldt sig på ville så utrolig gerne på dette kurs, men de blev for få.
Hvad kan vi gøre for for at få flere med? Kan vi organisere det på en enklere måde?
Kom med gode ideer.
Hilsen Susanne/UK.

NYTTÅRSTUR TIL BULGARIA
I vårens utgave av papir-Gaida inviterte Kari Ormerod til å bli med til
Bulgaria i nyttårshelgen.
I den anledning har vi fått følgende informasjon fra Kari:
Vi er nå 6 damer fra Pevaj og OIFK, 5 som
drar den 26.12.03 med retur 04.01.04, ei kommer direkte fra Budapest,
samt to fra Göteborg IFK som drar, antakelig fra 27.12 til 04.01, men de har
ikke bestilt billettene ennå(25.09.03).
Det blir litt uformell sang og dans, både å lære og å utøve.
Jeg minner om påmeldingsfristen 1. oktober 2003 for dem som ønsker hotell
til 30 euro for et dobbeltrom, og deltakelse i sang og dans. Man kan også
dra på egenhånd og dra til Petric eller andre småbyer for å se på nyttårsopptogene, men jeg vet
ikke om det går busser på 1. nyttårsdag.
Hilsen Kari Ormerod, Pevaj og OIFK

Høst-”snutt” fra kasserer-Marianne
Tenk, nå snakker jeg direkte med 732 personer, når jeg skriver her! Det er en flott
kommunikasjonskanal. 706 av dere er medlemmer av danseklubb eller ensemble, 19 er
privatpersoner i Norge og Sverige, 5 er institusjoner i Norge (f.eks Etnisk musikklubb, Førde
int.mus.fest.) og 2 er andre grupper i Norden.
Gaida som er vårt medlemstidskrift, har vi også kunnet selge i abonnement for kr 100,- pr år til
personer og grupper som har interesse av det. Det har vært en kjærkommen inntekt og en fin
måte for interesserte å holde kontakten med vårt miljø på. Med omlegging til Gaida på nett og
reduksjon av antall blader fra 5-6 pr år til 2 bladutsendinger + nettutgave, har vi måttet gjøre en
administrativ forandring på abonnementsforholdet til våre tidligere abonnenter.
Vi har tilbudt tidligere abonnenter enkeltmedlemskap til erstatning for abonnement.
Vi har appellert til tilhørighet og støtte til det internasjonale folkedansmiljøet.Til vår store glede er
det altså 26 som har svart at de ønsker denne tilhørigheten. Det er veldig positivt, og vi vil gjerne
nå flere. Derfor er det så fint at jeg kan få alle dere 732 i tale og be dere om en liten tjeneste; Bli
med på å promotere enkeltmedlemskap i IFIN!
Det står ingen ting om enkeltmedlemsskap i vedtektene, og det er helt riktig, for det skal det
heller ikke. Som enkeltmedlem har man nemlig ingen rettigheter eller plikter i forhold til styre og
stell, for det er det bare klubbmedlemmer som har. Hvorfor kunne vi ikke like gjerne brukt
betegnelsen støttemedlem? Jo, kanskje, men så har vi ønsket å gi noen fordeler i tillegg til
papirGaida for våre enkeltmedlemmer: De kan delta på kurs i IFIN-regi. Støttemedlemsskap
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forbindes gjerne med at man betaler en sum som støtte, mens vi ønsker våre enkeltmedlemmer
velkommen i et fellesskap. Det har seg nemlig slik at noen av våre enkeltmedlemmer er musikere
som ikke hører til i en bestemt gruppe og noen er dansere som ikke lenger har noen klubb. For
dem er tilhørighet og kurstilbud kanskje vel så viktig som blad.
Det er vanskelig ikke å skulle si ett eneste ord om IFINs økonomi i denne ”snutten”, men la meg
bare appellere til hver og en av dere 732 der ute om å oppsøke noen dere tror kunne ha glede av
å høre til i IFIN familien som enkeltmedlem. Det koster 100 kr pr år, og man kan henvende seg til
meg. Jeg gleder meg til å plusse 73200 kroner på inntektssiden…!!?
Marianne Eide Larsen

Til klubbene!

Årsmøte i IFIN.
Det nærmer seg IFIN´s årsmøte igjen.
I den forbindelse ber valgkomitéen om
forslag fra klubbene på kandidater til de
forskjellige vervene innen 1. november.
Følgende er på valg:
Til styret:
Leder, 4 år
Gaidaredaktør, 2 år
Årsmøteansvarlig, 2 år

Utdanningskomitéen:
Minst 2 personer for 2 år.
(I inneværende periode har det vært to
fra Stavanger og to fra Borg.)

I tillegg trengs en person som kan være
ansvarlig for IFINs hjemmesider.
Forslag sendes til:
Astrid Finne
Bugårdsveien 3
3214 Sandefjord • tlf.: 33 47 89 50
• e-post adresse: o-finne@online.no

*****************************************************************************************
Hjertesukk fra valgkomitéen:
Flere av mailene som ble sendt ut til klubbene etter listen i Gaida kom i retur.
Vi gjør oppmerksom på at klubbene må være påpasselige med å gi meldinger om endringer i
mailadresser og klubbadresser, slik at vi i styret er oppdatert på evt. endringer. Ellers blir det
vanskelig å få ut informasjonen raskt til klubbene!!
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IFINs årsmøte på Kongsberg 7. og 8. februar 2004
Styret sender her ut foreløpige opplysninger om arrangementet. I løpet av desember vil det bli utsendt innkalling og
påmeldingsskjema med nærmere informasjon.
Tidspunkt::

Lørdag 7. og søndag 8. februar 2004.
Årsmøtet starter kl. 10.00 lørdag og avsluttes kl. 14.00 søndag.
Det er mulig å komme fredag – rom blir reservert også fra fredag til lørdag.

Sted:

Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen.
Ekspressbussen fra Gardermoen /Oslo stopper like ved, 1 x i timen.
Detaljerte opplysninger følger med påmeldingsskjema som blir sendt i desember.

Påmelding:

Bindende påmelding innen 8. januar.
Det sendes ut påmeldingsskjema i desember.
Vi ber om at klubbene snart finner sin representant og eventuelt en bisitter.

Reiseutgifter:

Reiseutgiftene til delegatene (1 fra hver klubb) blir fordelt mellom
klubbene i forhold til antall medlemmer pr. 31. desember 2003.
Klubber som ikke sender representanter til årsmøtet, er også med på denne
utgiftsdekningen.
Reiseutgifter for en eventuell bisitter, dekkes av den enkelte klubb.
Representantene oppfordres til å reise på den rimeligste måte.
Fra Gardermoen / Oslo er ovennevnte ekspressbuss den billigste og enkleste
måte. www.timekspressen.no. De som bruker egen bil får dekket kr 1 per km.

Årsmøteavgift:

Kr 200,-

Oppholdsutgifter:

Overnatting med frokost, inkl. sengetøy og håndklær, per natt:
- i enkeltrom kr 485, i dobbeltrom kr 340, i 3-4sengsrom kr 260.
- hvis du tar med sengesett og håndklær selv, trekkes kr 55 fra.
Lunsj: 2 x kr 85
Middag og fest lørdag kveld: kr 250.

Foreløpig saksliste til årsmøte:
1. Årsmelding.
– Alle komitéenes beretninger.
2. Regnskap.
3. Handlingsplan.
– Gaida.
– Skolekomitéen.
– UK.
4. Innkomne forslag.
5. Budsjett.
6. Valg.
Klubbene er tidligere blitt oppfordret til å sende inn forslag til saker som ønskes tatt opp,
innen 1. november til leder Désirée Jakobsen, Ljabrubakken 19, 1165 Oslo, eller til e-post: leder@ifin.st
Det beregnes god tid mellom årsmøtet og festen på lørdag for at dere kan se noe av Kongsbergs
severdigheter. Brosjyre blir sendt til klubbene, sammen med de andre papirene.
Nærmere opplysninger om årsmøtet og festen kan fås hos årsmøteansvarlig i styret:
Noor Schmidt, tlf. 35 02 26 35 / 48 21 50 24.
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Alle som er glad i internasjonal folkedans inviteres til

Dansefest med levende musikk
Festen arrangeres i forbindelse med IFINs årsmøte

Tid: lørdag 7. februar 2004, kl. 19.00
Sted: Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen
Pris: kr 250,Det vil bli servert middag, kaffe og kaker.
Det blir dans til levende musikk. Ulaband spiller!
Mineralvann (0,5 l), øl (0,33 l) og vin (0,7 l) kan kjøpes på
stedet for resp. kr 10, kr 20 og kr 100.
Overnattingsmuligheter på vandrerhjemmet.
Se orientering om IFINs årsmøte.
Bindende påmelding for dem som ikke er på årsmøtet
innen 8. januar 2004 til
Noor Schmidt, tlf 35 02 26 35 / 48 21 50 24.
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MEDLEMSLISTE
KLUBBENE:
Bergen IFK

Boks 944, N-5808 Bergen

Mari + 47 55 25 68 69
mari.larum@isf.uib.no

Borg IFK

Wenche Danielsen, Soltoppen 9,
N-1719 Greåker

Bærum IFL

Mildrid Måkestad, Juterudvn. 25A,
1341 Slependen

Den glade bakfot
Ås-Drøbak IDK

Veronika Hove, Gylteveien 29
N-1440 Drøbak

Veronika + 47 64 93 23 23
grethe.sorensen@bibl.nlh.no

Eid IFK

Marianne R. Brokstad
Ørjavegen 3, N-6320 Isfjorden

Marianne + 47 71 22 57 14
xxxbgroensl@c2i.net

FG Kaval

Anne Nereng, Hov Allé 25,
N-3515 Hønefoss

Folkungagillet

v/Ulf Larsson, Bokhagsvägen 10,
S-589 43 Linköbing, Sverige

Grenland IFK

Tone Schulstok, Nensetvn. 34,3736 Skien

Tone + 47 35 59 75 02
malfrid.lille@telemark-f.kommune.no

Hamar IFK

Harald Strande, Utgårdsvei 5, 2340 Løten

+ 47 62 59 17 03
ande-lar@online.no

Harstad IFK

v/Inger Johnsen,Trondenesveien 55, 9404 Harstad

Kragerø IFK

v/Hilde Myhen, Postboks 44, N-3771 Kragerø

Kristiansand IFK

Viggo Engebretsen, Smiedalen 13B
N-4630 Kristiansand

Løven IFK

Liv Hoel Sandstad, Utsynveien 4
N-2006 Løvenstad

Lågen IFK

Anne Grethe Husum, Porfyrvn. 7,
N-2611 Lillehammer

Modum IFK

Jenny N. Müller, Heggenveien
N-3370 Vikersund

NIFS –
Nesodden IKF

v/Ellen Jakobsen
Linneaveien 26 A, N-1450 Nesoddtangen

Notodden IFK

v/Margrete Håkonsen, Lienveien 70
N-3678 Notodden

OIFK

v/Tove Ørbæk, Ullevålsv. 89,
N-0359 Oslo, tlf: 22 56 70 02

Rondane DL

Roy Båtstad, Kleberveien 22, 2670 Otta

Sandefjord IFK

Boks 242, N-3201 Sandefjord

Wenche + 47 69 14 18 79
irenefol@stolav.vgs.no
Mildrid + 47 67 54 65 46
jan.bergundhagen@skatteetaten.no

Anne + 47 32 12 04 86
as.nereng@freeway.no
Margareta + 46 13 10 39 28
ulf.mbox304@bredband.net

Inger + 47 77 06 39 87
anne.berit.austgard@c2i.net
Hilde + 47 35 98 26 83
+ 47 907 91 326
engebretsen.viggo@cham-group.com
Liv + 47 63 83 07 11

Anne Grethe + 47 61 25 14 41
husum@c2i.net
Jenny + 47 32 78 80 18 (p)
jennymul@online.no
Ellen +47 66 91 28 33
ellen.jakobsen@kredittilsynet.no
Margrete + 47-35 01 27 45
ab-lien@online.no/abl@grenlandoffshore.no
Åse Bakketun :+47 22 65 53 02
dag.augland@computas.no
Roy + 47 61 23 18 80
siriflaa@hotmail.com
Tone Horntveth +47-90 20 54 39
tonehorm@online.no
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Sirba IFK

c/o Kerstin Strandh, Skyttergatan 30
S-77 135 LUDVIKA, Sverige

Kerstin +46-24 01 79 98

Skjetten

Boks 128, N-2026 Skjetten

Ellen +47-63 87 68 02
birgil.lawton@hotmail.com / iewold@online.no

Stavanger IFK

Rune Foyn, Primstaven 32,
N-4046 Hafrsfjord

Rune +47-51 59 24 32
rfoyn@ppco.com

Stjørdal IFK

v/Wenche Krog, Heggelia 1a,
7500 Stjørdal

Trondheim IFK

Boks 2199, N-7412 Trondheim

Tønsberg og
Omegn IFK

Lise Bendtsen,Veståsveien 9,
3142 Vestskogen

Ørsta/Volda IFL

Anne-Guri Sylte, Røyslidvegen 32,
N-6100 Volda

Wenche +47 74 82 62 37

Tom Kristian +47-73 52 24 52
ro-sto@online.no
Lise +47-33 32 01 18
astrid@sysedata.no

Anne-Guri
+47 70 07 74 55

ENSEMBLER/DANSEGRUPPER:
NUR, Bosnisk
Folkedansgruppe

Konejordet 2, 1352 Kolsås

Kitka

Senteret for Folkedans, Kongensgt. 16,
N-0153 Oslo

Kolo

Dèsirée Jakobsen, Ljabrubakken 19,
N-1165 Oslo

Marie +47 67 13 17 05

Lee +47-22 11 43 95/+1 949 306 1729
leeotterholt@yahoo.com
Dèsirée +47-22 29 24 28
desiree.jakobsen@vegvesen.no

ORKESTRENE:
Balkalao

Kari Wennemo, Edv. Griegs allé 15 B,
N-0479 Oslo

Bulgarian Open

Tyrsvei 7, 7130 Brekstad

Ork

Bjørn Jacobsen, Åsgårdsstrandsvn. 298,
N-3153 Tolvsrød

Ulaband

Øyvind Larsen, Bugårdsbakken 5,
N-3208 Sandefjord

Kari+47-22 22 66 08
kari.ormerod@fhi.no
Erlend Eide + 47 45 44 38 26
Bjørn + 47-33 33 09 74

Øyvind +47 33 46 06 81
oyhei@online.no

Støttemedlemmer ønskes!
IFIN søker etter støttemedlemmer.
Du får Papir-Gaida tilsendt, og du kan delta på
kurs i IFIN regi
Spør noen du kjenner!
Støttemedlemskapet koster kr 100,- pr år
Betales til IFIN’s konto 7878.06.42806
v/kasserer M.E.Larsen,
Grevev. 60, N-3269 Larvik, Norge.

Utgiver: IFIN
adr. Désirée Jacobsen, Ljabrubakken 19, 1165 Oslo.
Hovedredaktør: Eldbjørg Morild
Gaida på internett. http/www.ifin.st
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