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Hei alle sammen!
Her er årets høstutgave av Gaida.
Som vi ble enige om i årsmøtet, skal alle klubber, ensembler og
orkestre selv kopiere denne utgaven til alle medlemmene. På denne
måten holder vi kostnadene for IFIN nede.
Vi i styret er godt i gang med planleggingen for 2003. Dette blir et år med mange aktiviteter,
både musikertreff, turneer, opp-visningstreff, instruktørkurs og mye mer. Vi har også hatt et helt
dagsmøte der vi diskuterte utviklingen av Gaida sammen med Gaida-komiteen. Det kom mye
spennende ut av den diskusjonen som dere får se i vårnummeret.
Dessverre måtte vi avlyse årets høstturné på grunn av dårlig oppslutning. Vi håper på bedre
oppslutning på vårturneen!
En litt trist melding til alle dere som har vært med en stund. Ciga Despotovic døde 17. mai i år.
Han har vært en inspirator for mange av oss gjennom mange år. Vi ønsker å vie en del plass til
Ciga i vårnummeret av Gaida. Det hadde vært fint om noen kunne tenke seg å gripe til pennen
og/eller sende oss bilder av Ciga i aksjon i IFIN-sammenheng.
Jeg ønsker dere alle en fortsatt god høst!
Désirée
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IFINS STYRE 2002 - 2003

Déisiree Jacobsen

Marianne E. Larsen

Noor Schmidt

Susanne Pihl

Désirée bor i Oslo med 4 småtroll og en mann, utdannet sosialøkonom, ansatt i Statens vegvesen og leder av
danseensemblet Kolo.
Désirée startet sin dansekarriere som 12-åring i OIFK. Med et opphold på noen få år (i en alder da det var
direkte pinlig å innrømme at internasjonal folkedans var gøy), har dette vært hovedhobbyen hennes. Hun har
for det meste vært medlem av OSIF og Kolo (siden 1985). Nå er det bare tid til Kolo. I 1988 overtok Désirée
ledervervet i Kolo, noe som betyr at hun er ansvarlig for å legge opp treningene og instruere gruppen.
Kasserer for IFIN fra 2002 er meg, Marianne Eide Larsen.
Jeg er opprinnelig fra Oslo og lærte internasjonal folkedans på Foss Gymnas, blant det første kullet fra

musikklinja der. Av og til hadde vi besøk av nestor Reidar Warme i sine røde støvler og lys grå trikot-longs. Det
gjorde et uutslettelig inntrykk!
14 år senere, i 1988, meldte jeg meg på til dansekurs da det startet opp danseklubb i Larvik. Klubben vår
eksisterte i 10 år, men skrumpet inn til noen ganske få, som fra 1998 har vært medlemmer i Sandefjord IFK, 18
km unna.
Jeg er styremedlem i klubben og satt i Grepankomitéen i 2001. Noen vil kanskje kjenne meg som ”hun med
listene under den gamle parasollen”.
I de siste par år har jeg også sunget i ESTER, sanggruppa vår i SIFK. Der får jeg også lov til å ”vifte litt med
arma”, og det er moro å få det til å låte. Bortsett fra en ufullstendig musikkutdannning, er jeg utdannet
bedriftsøkonom. Jeg har erfaring fra foreningsarbeid i kulturlivet og setter meg som mål å få IFINs økonomi på
rett kjøl. Det vil kreve samarbeid med dere som er medlemmer. Jeg benytter derfor anledningen til å takke
klubbene for den raske responsen på min henstilling om å betale kontingent og reisefordelingskrav raskt. Dere
er formidable! Det var med nød og neppe vi fikk på beina turnéen denne gangen, men nå er den i gang!
Susanne Pihl - NY UK-leder fra høsten 2002
(se eget innlegg)
Noor er 54 år, bor i Heddal med mann og hund, og arbeider som fysioterapeut på sykehuset på Notodden.
Hun begynte med internasjonal folkedans i Nederland på slutten av 60-tallet. Da hun flyttet til Norge på 70tallet, ble det en liten periode med norsk dans og så en l a n g pause i dansingen. Noen flotte danseopplevelser
i Hellas og et kurs på Telemarkfestivalen tente gnisten på nytt, og fra 95 har hun vært med i Notodden
Internasjonale Folkedansklubb.
Eldbjørg er 55 år og bor i Bergen.

Resten kan du lese under Gaida-redaksjonen.
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Fra Redaksjonen
Her kommer blad nummer to fra oss. Vi håper dere var fornøyd med det forrige.
Denne gangen får hver klubb kun ett eksemplar, som må kopieres og fordeles internt i klubbene.
Det er viktig at dere har gode rutiner for dette, slik at alle får et eksemplar.
Vi kunne godt tenkt oss mer stoff fra dere, vi hadde ikke tenkt at vi skulle “suge alt fra eget bryst”,
men vi har ikke fått inn så mye som vi hadde ønsket. Selv om vi har mast!!! (bergensk).
Bladet blir derfor litt redusert i forhold til sist.
Det er litt opp til dere og, hvordan bladet skal bli fremover, så ta pennen fatt ! Vi er ikke så veldig
selektive, vær ikke redd for å sende, selv om du tror det ikke duger – for det gjør det helt sikkert!
Kun en klubb har svart på vår forespørsel vedr. pdf-filer, men alle får et papireks. likevel, for vi
regner ikke med at alle har fått lastet ned fra nettet. Skulle vært interessant å vite om noen har
prøvd, og om de har lykkes.
Frist for innlevering av stoff til vårnummeret: 10. april 2003 (rett før påske)

John Nesheim, Godvikveien 49B, 5179 Godvik, tlf. 55 937 937
E-mail: john.nesheim@c2i.net
John er 32 år, gift og har to barn. Jobber som servicetekniker på diverse maskiner hos
Alvøen as.
John har spilt trommer i orkestert vårt BJOD (som for øyeblikket er sovende!) og har
vært med i Aiden (0,05 år), men er for tiden sykemeldt pga. dårlig kne. Han er vår
mann på internett og skal oppdatere og videreutvikle Gaida på nettet.

Ingrid Johnsen, Skjenbrekka 24, 5184 Olsvik, tlf. 55 93 58 05.
E-mail: ingrid.johnsen@broadpark.o
Ingrid har to forholdsvis store barn, er utdannet dekoratør og jobber for seg selv.
Hun har danset i klubben i ca. 6 år, og i Savoritsa i ett år. Er og medredaktør i
bergensklubbens sitt medlemsblad BIFFEN.
Liker all slags dans, fra tango til norsk, og gjerne de raske dansene.

Eldbjørg Morild,Lægdene 58, 5096 Bergen. Tlf. 55 59 17 50/ 55 32 17 00.
E-mail: eldbjorg.morild@agbyra.no
Eldbjørg har danset i klubben siden en gang på 80-tallet og ble frelst fra første
makedonske sviske. Har to voksne barn og ett barnebarn. Jobber i reklamebyrå. Var
med i Savoritsa under Eivor, men har nå gått over i pensjonistenes danserekker og er
kun lystdanser. Liker best bulgarske og makekonske danser.
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Nytt fra UK!
(Okt. 2002)

Efter sommerferien overtog jeg – Susanne Pihl jobben som UKleder efter Kåre Nyhus.
Her kommer lidt om mig!
Jeg voksede op på vidunderlige Bornholm, men de sidste 20 år har
jeg været bosat på Lillehammer, hvor jeg arbejder på sykehuset som
bioingeniør – når jeg ikke danser!
Siden 1985 har jeg danset i Lågen IFK, har været på mange
danseferier i Bulgaria, Makedonia og Hellas. De langsomme, tunge,
balancerende danse til musik i intrikate rytmer er mine favoritter.
I 1991 gik jeg på instruktørstudiet i Kr.sand, og de sidste 3 år har
jeg taget mellemfag i dans på Dragvoll i Trondheim, som bl.a.
indeholdt norske folkedanstradisjoner, pædagogik, dansehistorie og danseforskning.
Endnu har jeg ikke helt oversigt over jobben som UK-leder, men til min ”skræk” opdagede jeg at jeg er
valgt for 4 år, så.........
Jeg håper at alle dere dansere og musikere vil ta kontakt med mig, hvis dere har nogle tanker og idéer i
forbindelse med turné, oppvisningstreff, instruktørkurs, musikerkurs osv.
Her kommer en oversikt over hvad vi (jeg har mange hjælpere) arbeider med for øjeblikket.

Turné
Høsten 2002-turnéen med Muhamed Tufekcic måtte vi dessværre aflyse pga for få påmeldte. De få som
havde meldt sin interesse, boede så spredt at rejseregningen ville blive meget høj og måtte fordeles på
meget få.

Våren 2003
Vi har fået et forslag fra Trondheim på Velko Yovkov fra Bulgaria. En del af dere har sikkert allerede
mødt hans kone Sonja, som for nogle år siden var på turné i Norge sammen med Farmers Market. Jeg
oplevede Velko på kurs i Trondeim, og både musikken og hans koreografi til Kopanitsa er en af mine
favoritter. Så meld dere på, Velko kan jeg anbefale. Gå sammen flere små naboklubber, så vi er sikker på
at blive mange nok. Mere information kommer lenger bak i bladet.

Høsten 2003
Vi har en rumener i tankene, men kom gerne med forslag.

Våren 2004
Hvad har du lyst til?

Oppvisningstreff
Sfiri på Hamar står som arrangør.
Det bliver afholdt den 19. – 21. september 2003 på Toneheim Folkehøgskole. Toneheim er en
spændende musikskole, der er bl.a. en Aula med amfi.
Kåre Nyhus fra Bergen (eller Hedmarken!) har ansvar for fellesdansen. Søndag i ca. 4 timer har vi tid til
et ”tema”. Jeg vil meget gerne ha forslag til dette!
Husk, dette treff er ikke bare for de ”tunge” grupper, alle klubber med oppvisningsgrupper i en eller
annen form er velkomne, også enkeltpersoner. Alle kan delta i fellesdansen. Det kunne også vært flot
med lidt sang, enten sammen med dans eller alene.
Mere information kommer snart!
6

GAIDA HØSTEN 2002

Instruktørkurs:
Våren 2003 bliver der en weekend med opfølgningskurs specielt for de som deltog på instruktørkurset
med Eivor Underdal.

Musikerkurs
Afholdes i en eller anden form på Fossnes 8. – 11. august 2003. Kom gerne med idéer. Vi søger støtte i
Fellesråd for sang og musikk.
Hvis dere ønsker indflydelse på aktiviteten i UK, har dere mange chancer. Tænk, diskutér og kom frem
med alle idéer!!!
Send breve, mail eller ring til mig eller IFIN/GAIDA.
Hilsen fra Susanne Pihl

3 damer fra Bergen:

På danseferie i Horefto,
Hellas sommeren 2002
Også i år inviterte Panayiotis Mavropolous til
dansekurs i Hellas. Stedet var Horefto, på
fastlandet, i nærheten av Volos. Horefto er bare en
fluelort på kartet, og ligger ved foten av fjellet
Pilion. Et sjarmerende lite sted, noen hus langs en
veg, stranden på den ene siden av vegen,
restaurantene og de tre butikkene på den andre
siden. Innkvarteringen var enkel, men helt OK.
Gro, Eva og jeg delte 3 mannsrom med 4 senger, kjøleskap og en liten veranda med plass til 3 når vi
satt på rekke.
Stedet vi bodde på het Palmira, og her var det Eleni og hunden Paris som regjerte. Dansekurset ble
holdt på terrassen like nedenfor huset. Her var det også restaurant som vanligvis ikke var i drift, men
som holdt åpent bare i anledning kurset. Frokost og middag var inkludert i kursprisen, og Eleni og
hennes hjelpere serverte deilig mat i rikelige mengder.
Det var 16 deltakere på årets kurs. 11 nordmenn og 5 grekere. I 8 dager loste 3 instruktører oss
gjennom en rekke spennende danser. Instruktørene var foruten Panayiotis selv med greske danser,
Thanasis med vlach-danser og Marian med rumenske danser. Det var lagt opp til 3 timer dans hver
dag, fra 18 til 21. Vi hadde med andre ord god tid til soling, bading, lange hyggelige lunsjer og andre
sosiale aktiviteter.
Etter frokost fulgte en time ”teori”. Litt om områdene dansene kom fra, litt om musikk, litt om
drakter. Etterpå ruslet vi ned på stranden og ble der til det var tid for lunsj. Etter å ha testet ut et par
forskjellige restauranter samlet de fleste seg hos Petros. Her ble stemningen høy etter hvert som god
mat, vin og øl kom på bordet. Siden Horefto ligger litt utenfor allfarvei for utenlandske turister, er
prisnivået absolutt til å leve med. I helgene kom greske turister dit. Det er et populært område for de
som ønsker å kjøpe et feriested i rimelig avstand fra Aten eller andre større byer.
Om kvelden, etter at kurset var ferdig, spiste vi middag på Palmira. Etterpå var det dans, og fritt fram
for alle som hadde med egen musikk. Panayiotis er en dyktig musiker, og tok gjerne fram gitaren. Han
og Christina serverte greske sanger, kjente og ukjente, på løpende bånd.
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Det var også lagt opp til andre sosiale aktiviteter.
En kveld ble kurset flyttet opp i en liten landsby
som heter Pori. Her danset vi på en terrasse med
fantastisk utsikt, og landsbybefolkningen satt rundt
og så på oss.
En annen kveld ble vi fraktet med fiskebåt til en
strand et par kilometer fra Horefto, og her
overnattet vi i knøttsmå tomanns-telt. Men før vi
stupte inn i teltene den natten hadde vi en heftig
fest. Grillmat og vin ventet på oss da vi gikk i land
fra båten. Stranden ble lyst opp av fakler, vi sang og
danset. Med levende lys i hendene danset vi
lysdansen vi hadde lært på kurset. Om morgenen
Panyiotis og Vasili
gikk vi tilbake til Horefto.
Vi hadde to kvelder med levende musikk på Palmira. Den ene gangen et sigøynerorkester fra Aten, og
på avslutningskvelden en gruppe unge musikere, også de fra Aten.
En landsbyfest fikk vi også med oss, i Zagora som ligger 8 km fra Horefto.
Det blir dansekurs i Horefto i 2003 også, og det
anbefales på det varmeste.
Enkleste reisemåte er å bestille tur til Skiathos (bare
fly), ta båt derfra til Volos og buss videre til
Horefto. Skal du kombinere turen med øyhopping
er det greit å fly til Aten, ta buss til Volos og
overnatte der før du reiser videre til Horefto.

Sigøynerorkester fra Aten spiller til dans
Vil du vite mer kan du kontakte:
Reidun Sviggum, Gro Helland eller Eva Kjøler,
Bergen Int. Folkedansklubb

Her ser vi Panayoiotis, Thanasis, Marian og Eleni
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Høg ballerina-faktor på
«Bergen danser»
Den eine ballerinaen i stutteskjørt etter den andre trippa inn
på scena då «Bergen danser» gjekk av stabelen på
Torgalmenningen 8. juni. Det var små ballerinaer heilt ned i
tre-fireårs alder med dokkene sine med seg på scena, og
ganske store, som hadde kome ein del lenger i balletten og
tåspissdansens krevjande kunst. Det verka som det meste av
det som finst av ballettskular i Bergen hadde funne vegen til
Torgalmenningen denne dagen.
Men der var mykje annan dans og. Det var spretne jenter som dansa irsk folkedans, no mest kjent som
River-dance, etter det forrykande Grand Prix-showet i Dublin ein del år tilbake. Jentene hadde verkeleg
tak på både fotarbeid og stil.
Det var cowboy-jenter, og ein einsleg cowboy, som svinga seg i linjedansen med taktfaste rørsler og fint
på geledd.
Og der var eggjande magedans med svingande hofter og grasiøse armar. Den eine utøvaren her kom
heilt frå Brasil.
I tillegg var det tango, salsa, sving og rock´n roll og moderne dans av ymse slag. Mange hundre
utøvarar frå små born i førskulealder til sekstiåringar var i sving og viste at dans er ein aktivitet for heile
livet. Arrangementet fekk på ein flott måte fram breidda i dansemiljøet i Bergen. Og igjen var
vergudane på våre side. Nesten for varmt var det for dei som skulle i elden. Men for publikum var det
ideelt. Og med ei høgare oppbygd scene var det sikkert fleire som fekk sjå enn i fjor, då scena var alt for
låg. Men fleire av dansarane kunne med fordel våga seg lenger fram på scena, slik at publikum fekk sett
dei betre.
BIFen var representert med heile tre grupper i år. Barnedansgruppa debuterte i stor samanheng og fekk
vist at dei har lært litt sjølv om dei berre har halda på knapt eitt år.
Både Savoritsa og Aide Igra deltok med kvar sine knapt kvarterlange program. Begge gruppene kom
godt frå oppgåva og hausta velforent applaus. No var nok BIFen sine medlemer ganske godt
representerte blant publikum og, slik at ein del klappa for sine eigne.
“Bergen danser” har på få år bygt seg opp til å verta ei massemønstring av danseaktiviteten i Bergen, eit
arrangement som ikkje hadde sett dagens lys utan eldsjelene frå BIFen.
Livar Aksnes

Riverdance i forrykende tempo fra kjempeflinkejenter og linedans med futt og fart.
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FESTSPILLKURS I HARSTAD 21. – 23. juni 2002.
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert kurs i Harstad under de Nord-norske Festspillene.
Instruktør var Lee Otterholt, og her er to bilder fra oppvisningen ute som vi har mottatt fra Harstad
Tidende. Synd vi ikke kan vise dem i farger med alle de flotte, fargerike kostymene.

Fotos: Kjell Solbakken, Harstad Tidende

Her kommer en hilsen fra Bærum
Nå ønsker vi å fortelle dere litt om Bærum Internasjonale Folkedanslag.
Denne høsten har klubben eksistert i 12 år. Vi er i dag ca. 20 aktive medlemmer som møtes
ukentlig for å danse. Medlemmene er trofaste mot klubben, og mange har vært med i mange
år. Dette gjør at vi etter hvert kjenner hverandre godt, og det sosiale er viktig å ivareta. Selv
om dansen betyr mest for oss, blir det å ha det hyggelig sammen og lage et miljø vi trives
med, vesentlig.
Foruten at klubben skal være et godt sted å komme til, legger vi vekt på å markere oss i
kommunens kulturbilde. Vi har et jevnlig samarbeid, og har danset på flere tilstelninger i
Bærum kommune. Kommunen bygger et flott kulturhus, og vi ønsker å være med................
Klubben vår er ikke stor, og kanskje har vi levd ”i skyggen” av store klubber inne i Oslo.
Noen tider har det vært tungt å dra dansen, med det viser seg at medlemmene kommer
tilbake til klubben.
En av de som har vært på banen i alle år, med en evig ”gnist”, er vår kjære danseinstruktør
Jan Erik Osen. Han var med på å starte klubben, og er fremdeles vår viktigste kilde til nye
danser. Han er ustoppelig i sin iver for å undervise oss i gammelt som nytt stoff. Hvor tar
han det fra? Hvordan er det mulig å huske så mange danser?
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Han deler med oss sin eleganse og kjærlighet til folkedansen. Han kjenner klubben og
medlemmene så godt at han velger akkurat de dansene som vi elsker å danse. Derfor ble
han ved feiringen av vårt 10-års jubileum klubbens første og eneste æresmedlem. Vi er glad
i ham!
Klubbens medlemmer har klart gitt uttrykk for at vi foretrekker papir-Gaida, men vi må også
prøve å henge med på nettet. Vi har derfor nå opprettet vår nettside; adressen er:
www.abporten.no. Her håper vi etter hvert å fylle inn stoff/nyheter om klubben vår.
På vegne av Bærum Internasjonale Folkedanslag – BIFL
Wenche og Mildrid

Bærum Internasjonale Folkedanslag, med sin dyktige leder til venstre i bildet.

NY BOK
Det er kommet ny bok med dansebeskrivelser og bakgrunnsinformasjon til norske og utenlandske
danseformer. I utvalget er tatt spesielt hensyn til velegnethet for undervisning i diverse utgaver av skole
og frivillig kulturliv.
Det finnes til de 41 dansene beskrivelser både i tekst og romanotasjon. Alle dansene er dokumentert,
og referert til opptak og referansepersoner fra dansens miljø, eller vitenskapelig forskningsperson.
Kilde og dato er oppgitt.
Norvald Nilsen: "FOLKEDANS, dans til skolebruk".
Høgskolen i Agders skriftserie nr. 84, 2002, 101 sider.
ISBN 82-7117-451-7, ISSN 0806-5942.
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"Hva driver'em me' i de' derre IFIN?"
IFIN-kasserer-Marianne kan godt kommentere det.

• For det første: IFIN, det er oss alle sammen. Når jeg hører klubbmedlemmer snakke om IFIN, høres
det ut som det er noen der borte et sted, en slags figur av en eller annen slags fasong som gjør egne
disposisjoner. Det høres ut som det dreier seg om en konflikt mellom noen. Men slik er det vel ikke ment
å være? IFIN er vår sammenslutning. Vi er brukerne og vi er driverne.

•

For det andre: IFIN's årsmøte velger en administrasjon; styret og komitéene som arbeider etter en
handlingsplan og et budsjett. Dette er administrasjonens verktøy. Handlingsplan og budsjett er tuftet på
kommunikasjon, informasjon og oppdatering. Dette er en toveis-greie. Melder det seg ikke nok klubber
til instruktør-turnéene, blir timeprisen for høy og turnéeen må avlyses. Får ikke Gaida stoff fra
medlemmene, kan ikke Gaida presenteres som et interessant tidsskrift. Får ikke kasserer rede på hvilke
klubber som eksisterer og med hvilket antall medlemmer, kan ikke kasserer budsjettere med et korrekt
anslag inntekter, da kontingent er, for ikke å si viktigste, men også eneste inntektspost. Får ikke årsmøtet
(IFIN) korrekt anslag inntekter kan ikke årsmøtet (IFIN) fatte riktige beslutninger som gjelder aktivitet.
Får ikke årsmøtet (IFIN) beskjed om hva ting koster, vil heller ikke budsjettet holde mål. Det er
selvinnlysende hvor avhengige disse komponentene er av hverandre. Like vel,
jeg synes å oppfatte undring og til og med noe misnøye her og der over ulike forhold i "IFIN".
Da blir med ett "IFIN" dette "noe-der-borte-et-sted" og ikke lenger deg, meg og felles ansvar.

• For det tredje: Fra mitt ståsted som kasserer f.o.m februar 2002, så har jeg gjort en grundig jobb dette
halvåret med å rydde opp i klubbregisterrot, hanket inn så mange gamle abonnenter som mulig som
enkeltmedlemmer i fortsettelsen og holdt kvartalsavslutninger av regnskapet for det øvrige styret.
Økonomien er svak, men ikke dødende.
Det viser seg etter opprydningen at IFIN like vel ikke består av 45 klubber som oppført, men av 33, og
at medlemstallet ikke er 1135 klubbmedlemmer, men 762 pr 1/9-02. I budsjettet er det imidlertid antatt
at det er 867 klubbmedlemmer i 2002. Kontingenten som er kr 30,- pr halvår pr medlem, vil gi en
kontingentsvikt på kr 6240,- i regnskapet. Abonnenttallet som sank fra 70 til 4 i løpet av de siste årene,
krabber så vidt opp igjen. I 2001 var det 15, hittil i år er det 25 som for kr 100,- pr år har villet være
med i fortsettelsen, nå som enkeltmedlemmer.
Tidsavgrensninger i regnskapet er viktig. Et regnskap som presenteres uten å tilkjennegi hva som er
utestående fordringer og kortsiktig gjeld gir et skjevt bilde av virkeligheten. Det har vært litt jobb med
å få dette på plass, og det er min målsetting at styret og komitelederne skal ha økonomisk oversikt. Og
at informasjon om økonomi også skal nå ut til medlemmene som jo tross alt er selveste IFIN!
Noe for det fjerde skal jeg ikke komme med. Jeg har vist fram en liten flik av IFIN's arbeide, den lille
fliken som opptar stort sett mitt domene. Hver og en av oss som dere har valgt til deres forvaltere gjør
uegennyttig innsats av pur entusiasme og dedikasjon til dansens glede.
Klem fra Marianne!
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Tænker du at du er et ork at være med i IFIN-styret?
Det er faktisk lige modsat, leder Désirée, hun er smart og lægger møderne til ”der det sker”.

21. september fejrede Folkedansgruppen AIDE IGRA sig selv med forestilling og fest – så derfor var vi i
Bergen.
Forestillingen foregik på Teatergarasjen, vi var mange publikummer som ventede spændt på Aide Igra og
deres venner. Det blev en meget flot og variert forestilling.
Folkemusikkgruppen Yggdrasil akkompagnerede danserne og havde enkelte egne numre, bl.a. et
spændende arr. af en norsk folkemelodi.
Body Shock bestod av 5 unge gutter som charmerede os med breakdance af ypperste klasse.
Sangkoret Lyderhorn var en stærk oplevelse, flot klang og meget engagert sang.
Den anden oppvisningsgruppe i Bergen, Savoritsa, var også med. De dansede tyrkisk og albansk dans, og
gamle og nuværende medlemmer havde en fællesdans med Aide Igra.
Bergen Dance Society havde et lille show med Boogie Woogie og Lindy Hop.
Laila Kobe var konferansier og bandt forestillingen sammen med små historier fra Aide Igras 20 år.
- Og så var det Aide Igra selv. De dansede ”traditionelle” suiter fra Krotia og Romania, men det som betog
mig mest var de mer dramatiske indslag. En armensk og bosnisk dans koreografert af Eivor Underdal og
fremført sammen med Lyderhorn var veldig bra gjort. Aide Igra er meget gode når det gælder dramatiske
udtryk. Det kulminerede i det utrolig morsomme arr.
”Guns and Roses”, koreografert af Lee Otterholt. Synd at
ikke Bergens Tidende var til stede, så de kunne få et nyt
indspil i debatten om jenter i buekorpsene (min
sidemands bemærkning). Vi bare lo, stakkels gutter som
blev ganske distrahert af de søde jenter.
Jeg husker ikke hvilken musik som blev spillet, og ikke
husker jeg om de dansede, men jeg husker Jone, som var
optaget af musikken i sin walkman og de indsmirende,
”uskyldige” øjne til Sol. Det var bare helt herligt!
Armensk dans til sang fra Lyderhornkoret

“Buekorpsjentene” fra Aide Igra

Tak for en flot aften, Aide Igra.
Hilsen Susanne fra Lågen IFK.
(Glæder mig til næste styremøde i IFIN!)

Beklager at bildene er litt mørke, pga svart scene i
Teatergarasjen.
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IFIN’s VÅR-TURNE 2003
Vårens IFIN turne for 2003 vil være kurs i bulgarske folkedanser med instruktøren Velco Yovkov fra
Sofia. Turneen vil foregå i perioden 13. Mars til 7. April.
Velco er en meget anerkjent danser og instruktør, og har
tidligere holdt kurs i Trondheim og Stockholm.
Velco besøkte Trondheimsklubben i 1998 da han holdt kurs i
forbindelse med 30 års jubileet. Meldingene fra Trondheim
sier at han holdt et veldig spennende kurs og at Velco var en
meget dyktig pedagog og instruktør. Det er medlemmer fra
Trondheimsklubben som har anbefalt at IFIN engasjerer Velco
til denne IFIN-turneen. Vi andre som ikke har opplevd Velco
har tydeligvis noe å glede oss til, og vi i turnékomitéen gleder
oss allerede.
Invitasjon og påmeldinslipp er sendt ut pr. e-mail og brev til alle klubbene, og invitasjonen er også lagt
ut på Gaida-nettet. Påmeldingsfristen er satt til 20. November, og vi planlegger å ha reiseruta klar ca
15. Desember.
Alt skulle ligge til rette for et spennende kurs med en dyktig og profesjonell instruktør. Lykke til med
kurset!!
Her kommer litt bakgrunnsstoff om Velco:
Velco Yovkov, er tidligere solodanser ved det Nasjonale Folkedans Ensemblet, “Filip Koutev” i Sofia.
Han er født i en liten by, Stamboliisky, der det var stor interesse for å beholde tradisjonene og kunsten
ved Bulgarsk folkedans.
Han startet å danse allerede i tidlig skolealder og hans forkjærlighet for folkedansen motiverte han til
å fortsette sin utdannelse ved National High School for Art and Choreography, der han ble
uteksaminert i 1980. Han avtjente sin verneplikt i den Nasjonale Armeens Folkedans Ensemble, og fra
1982 har han danset i det Nasjonale Folkedans Ensemblet “Filip
Koutev”. Av andre profesjonelle oppgaver inngår undervisning av
barne-folkedansgruppa “Rosna kitka” og han er koreograf og
leder for kulturhuset “Obelia” i Sofia. Han er også koreograf for
folkedansgruppa “Gniliane” i landsbyen Gniliane, som er en
navngjeten landsby utenfor Sofia som fortsatt har beholdt den
fargerike “Shopski” folkloren.
Velco har vært folkedans-instruktør ved en rekke internasjonale
seminarer/kurs blandt annet for “Borovinka” i Stockholm, Y.
Lighwater, Bianca d’Long og i Norge har han holdt kurs for
folkedans-gruppa “Pojas” i Trondheim. Han har også holdt
workshops i New York, Hawaii, Washington, Hartford, Boston,
Harrisburg og andre steder i USA.
Velco har holdt mer enn 1000 oppvisninger rundt om i verden, i
Europa, Amerika og Asia.
For tiden er Velco koreograf og kunstnerisk leder for Ilientzi
Folkedans Ensemble, i landsbyen Ilientzi, i utkanten Sofia.
Velco behersker bulgarsk, russisk og engelsk såpass bra at det
fungerer godt ved kursinstruksjon.
Ønsker du mer info, kan du ta kontakt med kursansvarlig
Rune Foyn, tlf. 515924 (p) 92 89 89 19 mob.
Mail: rfoyn@ppco.com – etter 15/11: RUNE.FOYN.conocophillips.com
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TILBUD OM ENKELTMEDLEMSKAP I I F I N
Les dette, og tenk etter om du kjenner noen kandidater!
Hjelp til med å skaffe flere støttespillere på laget.
Kjære Gaida-leser.
Du eller institusjonen du representerer har et eller annet forhold til det internasjonale
folkedansdans-/folkemusikk-miljøet i Norden. Nå sitter du med papirutgaven av IFIN's
medlemstidsskrift i hånden.
Årsmøtet 2000 bestemte å lage internettutgave av bladet, og så mange fordeler med det.
Dessverre mistet IFIN en god del støttespillere i miljøet ved at abonnementforholdet til
enkeltpersoner og diverse institusjoner ikke ble det samme. Nå ønsker vi å rette på dette.
Vi ønsker også enkeltmedlemmer velkommen til medlemskap i IFIN. Kjenner du noen som
kan ha interesse av å støtte arbeidet for fremme av internasjonal folkedans i Norden?
Dem vil vi fryktelig gjeme ha tak i!
Gaida vil fortsatt bli å finne på nett, men vil dessuten komme med to papirutgaver i året.
Vår-nummeret kom i vanlig papirutgave, høstnummeret har dere nå fått som ark som
klubbene selv må kopiere opp.
Papirutgaven skal skille seg fra nettutgaven ved at den har mer «hygge-stoff»; artikler,
reportasjer m.v. Nettutgaven skal gi nødvendig informasjon, f.eks alt med tidsfrister for svar.
Både papirutgave og nettutgave er avhengig av stofftilgang. En klar oppfordring til hver og
en om å bidra til bladets eksistens! (Stoff kan godt sendes som vanlig brev til redaksjonen.)
I tillegg til at medlemskap gir adgang til kurs, holder det deg/dere i kontakt med miljøet. Et
vel så viktig moment er at et enkeltmedlemskap, eller støttemedlemskap om du vil kalle det
det, også er din anledning til å gi noe tilbake til en aktivitet og et miljø som du kanskje har
vært en del av, og som formodentlig har gitt deg mye. Dette miljøet trenger den støtten det
kan få, dersom vi skal snu den skremmende trenden vi ser i tallenes klare tale. Derfor kan
du/dere ikke tenke; "100 kr for to eksemplar av Gaida, et ukeblad koster mindre!" Tenk støtte,
tenk miljø, tenk tilhørighet og fortsatt liv laga for et aktivt internasjonalt folkedans/ musikermiljø.
Nettutgaven er tilgjengelig også for gratispassasjerer. Alle medlemmers støtte,
derimot, er ubetalelig for IFIN!
Betegnelsen abonnent utgår, enkeltmedlemskap oppstår!
Man blir enkeltmedlem i IFIN når en betaler inn kr 100,- (pr.år) til konto 7878.06.42806, IFIN
v/Marianne Eide Larsen, Grevev. 60, 3269 Larvik. Skriv tydelig navn og adresse.
Enkeltmedlemskap innrømmer 1 person deltakelse på kurs; den som enkeltmedlemskapet
lyder på. Institusjon som enkeltmedlem kan sende 1 representant til kurs i IFIN's regi.
Betaler du elektronisk, så få stempel i banken på kvitteringen! Vi sender deg papir-Gaida så
snart som mulig.
Takk for velvilligheten!
Marianne Eide-Larsen, kasserer.
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Agathe Hahn i Førde…en førstegangsbesøkende!
Førde Internasjonale Folkemusikkfestival gledet oss atter engang med noen hektiske
sommerdøgn i juli. ”En kjempeopplevelse, med stor bredde og mangfold,” sier Agathe Hahn
som for første gang besøkte festivalen i år. Hun er fra Tubingen i Tyskland og bor i Bergen for
tiden. Studerer norrøn filologi og tar hovedfag.
”Fado-sangerinnen Maria Amelia
Proenca fra Portugal var et fantastisk
høydepunkt for meg. Jeg hadde akkurat
blitt kjent med fado ved CD-lytting og
falt pladask da jeg var på intimkonsert
på Eikås galleriet, gamle meieriets
ypperlige lokaler.” sier Agathe Hahn. ”
Vi kom helt tett på artisten og hennes
musikere, den ene hennes sønn.
Artistens høye alder, personlighet,
livsglede
og
kontakten
mellom
musikerne og dronningen var helt
unik.” Fado handler om lengsel og
I mangel av relevante bilder – her er ett fra det store opptoget.
smerte, men slett ikke depressivt, mener
hun. ” For lengselen er selve drivkraften,
vitaliteten og sjelen i sangen.” Agathe vet hva hun snakker om når hun forklarer litt om
sangerinnens teknikk. ”Direkte stemme, ganske nært talestemmen, med brystklang i høyden
og hun sang med hele kroppen,” kommenterer hun, og er selv skolert innenfor klassisk sang.
Fadodronningen som startet sin karriere som 8 åring, gråt av glede for stormende applaus og
ga 5 ekstranummer som sin endelige avslutning. ” Det var gripende og som en åpenbaring
jeg aldri glemmer.” sier Agathe
Agathe er også kunnskapsrik når det gjelder fadoens historie og røtter. Portugal som
kolonimakt og innflytelse fra Sør- Amerika kan ha brakt slavenes musikk til Sør-Europa. Der
er også en arabisk påvirkning, og har endatil vært forbudt i perioder. Slik vi kjenner den i
dag, fra 1800-tallet har den videre utviklet seg til klubbmusikk. Tekstene handler ofte om
kjærlighet og er gjerne brukt som formidling med noe politisk innslag, kanskje skjult. En type
protestsang som identitetskaper for underpriviligerte grupper. Den sørgmodige stemningen
har noe bluesaktig over seg.
” Jeg likte også godt Flamencodansegruppen. Spesielt den mannlige danseren, for det er
sjelden å se,” sier Agahte med smilende stemme. Den rå kraften, energien, styrken og kanskje
aggressiviteten gjorde seg godt på scenen. Hun har også synspunkter på interaksjonen
mellom publikum og utøver som forsvant i den store salen og som sikkert var bedre i en
mindre sal. ” Kanskje det hadde vært rom for mer improvisasjon og ikke et glatt program.?”
mener hun. ” For øvrig gjorde det ingenting at forestillingen eller scenografien hadde et
moderne preg, heller tvert imot.”
Hun forteller også om gruppen Realejo fra Portugal som hun fikk ekstra god kontakt med,
etter alle konsertene på Rica Sunnfjord hotell. De spilte på sine instrumenter ved bordet idet
publikum begynte å forlate salen. ”Jeg og min venninne fra Berlin ble sittende da den ene
fortalte om sin instrumentmaking, han var autodidakt.” Det gikk mest på fingerspråk og enkle
stavelser. Det var fantastisk å oppleve en slik spontan liten privatkonsert hvor medlemmene
som var unge, etterhvert fulgte på med sine instrumenter og de to kvinnene sang. De slo på
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det de fant på bordet som glass og flasker og lignende, bare for de hadde lyst !. Midt på
natten! ” sier en fornøyd Agathe.
Agathe Hahn synger selv jiddiske sanger i kletzmer tradisjon. Hun synes det amerikanske
bandet fra Chicago, Maxwell Street Ensemble, ble for plastikkaktig. Det svingte godt, og de
var teknisk svært dyktige, men med piano ble det for klubbaktig og falt ikke i min smak. Det
er nok en amerikansk nyere tradisjon og stilen mister litt av autensiteten når man kommer til
improvisasjonene. Gruppen var stor og det oppstod mer en stemning og lyd av bigband.
Kletzmermusikk er opprinnelig dansemusikk, men i små grupper.
Agathe Hahn er så spennende å høre på, når hun forteller engasjert om den musikksjangeren
hun selv synger. Dette fikk hun interesse for i ungdomstiden, da hun gikk i en slags speider
hvor hun ble kjent med jødedommen. Den jiddiske sangtradisjonen har tekster som handler
om mange temaer som barn, arbeid og kjærlighet. Sangteknikken er ikke så ulik fado med
brystklang. Fokus er først og fremst teksten, og så kan man legge til litt effekter som ujevn
klang, en slags dramaturgi. Hun har også gledet publikum i pausene på Colombi Egg. En
sprell levende, smårar folkemusikkklubb i Bergen, som også er verdt et besøk.(Vår- og høst
sesong på restauranten Colomba i Øvregt.)
Kletzmermusikken har tradisjoner helt tilbake til middelalderen. Fra Spania og videre til ØstEuropa. De opprinnelige instrumentene var klarinett, fiolin, bass og gjerne pauke. Gruppene
var små og spilte dansemusikk og reiste rundt for å tjene til livets opphold. De spilte også
for kristne. Senere ble instrumentene flere som balalaika, gitar, cymbal og trompet. ” Jeg har
hørt den norske jiddiske sangeren Bente Kahnan og er imponert” bemerker Agathe.” Det er
også sammenheng med det Agahte tar sin hovedoppgave i, det norrønes forhold til
fremmede.
” Jeg falt for konserten Norway Now med gruppen Pikant. Synnøve Bjørseth, Anders Røine
og Gro Marie Svidal var spennende og ungdommelig sammensetning! ” avslutter Agathe.
Og det slår meg! Hvordan kan Agathe Hahn snakke tydeligere norsk enn de fleste nordmenn?
Dog med et bittelite særpreg som er svært sjarmerende!. Og om hun vil tilbake til Førde neste
år? Ubetinget! Vi sees!
Ingrid M. I. Johnsen

OPPVISNINGSTREFFET 2003
Dette er en foreløpig orientering om det neste treffet for oppvisningsgrupper og andre interesserte.

Dato: helgen 19.-21. september 2003
Sted: Toneheim musikkfolkehøgskole, Hamar
Arrangør: IFIN og Hamar Internasjonale Folkedansklubb

På mange måter vil treffet følge mønsteret fra treffene i Bergen 1999 og Oslo 2001, men av økonomiske
grunner vil lista bli lagt noe lavere enn de forrige treffene. Dette gjør vi også fordi det er ønskelig at flere
”uprofesjonelle” grupper skal delta.
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Programmet for treffet vil i store trekk se slik ut:
Fredag
Samling på Toneheim utover ettermiddagen/kvelden: kveldsmat og mye dans.
Lørdag
Formiddagen er satt av til instruksjon og øving av avslutningsdansen til kveldens forestilling.
(Se Forestilling nedenfor). Deretter blir det lunsj på Toneheim, scenegjennomgang for de enkelte
gruppene og generalprøve.
Forestilling kl. 19.00. Dette er en åpen forestilling i aulaen på Toneheim.
Oppvisningsgruppene vil i god tid på forhånd få tidsramme for sitt spesialprogram – antakelig 8 - 14
minutter, avhengig av hvor mange grupper som kommer til å delta på forestillingen. Den tiden
gruppene får tildelt, kan gjerne deles i 2 – med en avdeling før, og en etter pause. Forestillingen blir
avsluttet med fellesdans koreografert av Kåre Nyhus. Vi vil komme tilbake med informasjon om denne
senere.
Fest et eller annet sted i Hamar.
Søndag
Samling på Toneheim kl. 10. Tema for denne samlingen er ikke helt klart, men det vil bli noe av nytte
for både små og store oppvisningsgrupper. Oppsummering. Avreise etter lunsj.
Pris:
Vi kalkulerer med ca 500 kr pr person avhengig av antall deltakere. Dette vil dekke 1 kveldsmat, 2
lunsjer, 1 festmåltid, leie av lokaler, levende musikk, annonser osv. Overnatting og reise kommer i
tillegg.
Innkvarteringsalternativer i Hamar.
Innkvartering må den enkelte ordne selv, og nedenfor er en liste over mulige rimelige alternativ:
Vikingskipet Motell & Vandrerhjem,
Åkersvikaveien 24, 2321 Hamar
Telefon: 62 52 60 60
Telefaks: 62 53 24 60
E-post: firmavmv@online.no
www.hamar-vandrerhjem.no

Dagens priser :
enkeltrom pr. natt:
kr. 420
to-sengsrom pr. natt ” 590
tre-sengsrom pr. natt ” 715

Alle priser inkluderer frokost og ferdig oppredde senger.
Egne priser gjelder for medlemmer av Norske Vandrerhjem
Ca. 2 km fra Toneheim folkehøgskole
Seiersted Pensjonat
Holsetgt. 64, 2318 Hamar
Telefon: 62 52 12 44
Telefaks: 62 55 22 48
E-post: post@seiersted.no
www.seiersted.no

Dagens priser:
enkeltrom pr. natt uten wc, dusj
frokost innkludert
dobbeltrom pr. natt med wc, dusj
trippelrom pr. natt med wc, dusj

kr. 350
kr. 595
kr. 695

Ca. 2.5 km fra Toneheim folkehøgskole
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Bellevue Bed & Breakfast
Aluveien 65, 2319 Hamar
Telefon: 62 52 34 77
Telefaks: 62 52 66 30
E-post: booking@solfrid.no
www.hamarbooking.no
Avhengig av bil til Toneheim folkehøgskole
De rimelige overnattingsstedene kan være bortbestilt lang tid i forveien, og derfor bør dere reservere
plass i god tid.
Vi ønsker å få oversikt over cirka antall deltakere, og vi ber derfor klubbene/gruppene sende oss et
foreløpig antall snarest mulig.
Melding sendes:
Frøydis Moe Petersen
Øvrevegen 12
2312 Ottestad

e-post: a-peters@online.no eller froydis.petersen@luh.hihm.no
tlf: (kveld) 62576628

PS. Dersom det er noen kor eller sanggrupper som kunne tenke seg å delta, vennligst gi et lite ord!

NESTE NUMMER: TEMA BULGARIA!
Styret har besluttet at vi skal prøve å knytte vårnummeret opp mot vårturnéen som blir bulgarske
danser, og deler av bladet vil derfor bli et temanummer, om Bulgaria,
Vi sender derfor en spesiell oppfordring til alle som har noe å bidra med, til å sende oss bilder,
reisebeskrivelser, matoppskrifter, osv.– dessuten alt mulig annet av interesse om landet, historien,
kulturen, drakter, musikk/instrumenter etc. etc. Det skulle være nok å ta av, mange har vært der på
ferie og kurs og sitter på mye informasjon.

HJERTESUKK FRA REDAKSJONEN
Gaida-stikka– en total fiasko.....
Optimistisk og full av entusiasme tenkte vi at vi skulle starte en stafett som skulle gå mellom
klubbene, og hvor den enkelte klubb kunne få anledning til å presentere seg selv eller noe de brente
for.
Men hva skjedde?
To klubber fikk tilsendt en plastmappe med diverse instruksjoner og innspill, med ønske om
tilbakemelding innen 15. oktober. Men til tross for purringer og vennlige henstillinger, har vi ikke
klart å få noe ut av dette.
Vi må derfor antagelig konstatere at interessen for dette initiativet ikke er særlig stor, og vi begraver
derfor Gaida-stikka før den er kommet på beina.
Men alle som har lyst å bidra med noe om klubben sin eller annet, er selvfølgelig hjertelig velkommen
til det!
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Handlingsplan for perioden 2002 til 2003
Vedtatt på styremøtet 13. april 2002

Styret i IFIN skal konsentrere seg om følgende saker
i inneværende periode:
• Instruktørkurs
• Musikerkurs
• Oppvisningsgruppetreff
•Turneer
• Utvikling av Gaida på nettet
• Utarbeide 2 årlige papirutgaver av Gaida
• Skolekomiteen

Instruktørkurs
Ansvar:
Formål:
Målgruppe:
Innhold:

Tidspunkt:
Kostnader:

UK
Rekruttere nye instruktører til klubbene, videreutvikle dagens instruktører.
Oppfølging av tidligere deltakere. Hvis det er plasser igjen inviteres også nye
deltakere.
Kurset skal legge vekt på formidling av dans og ikke innlæring av nye danser.
Det er et mål at deltakerne gjennom formidlingsteknikker skal bli dyktige på å
gi inspirasjon og danseglede samt interesse for kulturen blant sine kursdeltakere.
Dans skal ses i sammenheng – helhetsperspektiv.
Kurset avholdes i 2003.
De økonomiske kostnadene fordeles mellom IFIN og deltakerne.

Musikerkurs
Ansvar:
Formål:
Målgruppe:
Tidspunkt:
Pris:
Kommentar:

UK
Utvikle musikalsk kompetanse. Gjensidig inspirasjon ved samspill.
Musikere og musikkinteresserte tilknyttet IFIN.
Kurset avholdes i 2003.
Kostnadene fordeles på deltakerne.
Årsmøtet 2002 vedtok endringer i forhold til musikerkurs. Dette skal avholdes i
IFINs regi annet hvert år. Deltakerne betaler kursavgiften i forkant. Et evt
underskudd dekkes av IFIN. Overskudd tilfaller IFIN. Dette prinsippet er det
samme som følges for alle kurs og samlinger i IFINs regi.

Ansvar:
Formål:

UK er ansvarlig for å utpeke arrangør.
Bidra til gjensidig inspirasjon og økt bevisstgjøring med tanke på
sceneopptreden og formidling.
Oppvisningsgrupper, ensembler og enkeltmedlemmer.
Utforme en forestilling sammen. Annet faglig innhold skal være i tråd med
formålet og bestemmes av arrangøren.
En helg fra fredag til søndag tidlig høst 2003.
Kostnadene fordeles på deltakerne.

Oppvisningstreff

Målgruppe:
Innhold:
Varighet:
Kostnader:
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Turneer
Ansvar:
Formål:
Målgruppe:
Hyppighet:
Kostnader:

UK
Gi medlemmene bistand til å utvikle danserepertoaret gjennom tilbud av
instruktører fra inn- og utland.
Alle medlemmene.
En turné pr. semester.
Det beregnes en felles timepris av UK på bakgrunn av totale kostnader.
Kost og losji for instruktører kommer i tillegg og dekkes av klubbene som
benytter seg av tilbudet.

Utvikle Gaida på nettet
Ansvar:
Formål:
Målgruppe:

Gaidaredaksjonen
Spre informasjon om ulike arrangementer og kurs. Formidle og tilby tjenester.
Gaida skal også formidle løpende informasjon fra styret.
Alle medlemmer samt andre interesserte.

Utarbeide 2 årlige papirutgaver av Gaida
Ansvar:
Formål:

Gaidaredaksjonen
Utgi kulturstoff, leserinnlegg, gi en kursoversikt med mer.

Målgruppe:
Tidspunkt:

Alle medlemmer.
Gaida gis ut to ganger i året. Vår-eksemplaret trykkes og sendes til alle
medlemmene. Høsteksemplaret må klubbene kopiere selv.

Skolekomitéen
Formål:
Målgruppe:
Innhold:

Annet:

Fremme internasjonal folkedans i skolen ved å utarbeide et forslag til danser
som egner seg på ulike klassetrinn.
Lærere.
• Utarbeide et fosrslag til hvilke danser som kan egne seg for ulike klassetrinn.
Det utarbeides ett opplegg for 1.-3. klasse og ett for 4.- 7. klasse
• Gi en oversikt over instruktører som kan brukes for å lære dansene
• CD/kassett
Dette skal legges ut på Gaida på nett.
I tillegg til dette, skal styret vurdere om det skal jobbes videre med en
kurspakke for lærere. Dette forutsetter imidlertid ekstern økonomisk støtte.
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MEDLEMSLISTE
KLUBBENE:
Bergen IFK

Boks 944, N-5808 Bergen

Borg IFK

Wenche Danielsen, Soltoppen 9,
N-1719 Greåker

Bærum IFL

Mildrid Måkestad, Juterudvn. 25A,
1341 Slependen

Mari + 47 55 25 68 69
Wenche + 47 69 14 18 79
Mildrid + 47 67 54 65 46

Den glade bakfot Veronika Hove, Gylteveien 29
Ås-Drøbak IDK N-1440 Drøbak

Veronika + 47 64 93 23 23

Eid IFK

Marianne R. Brokstad
Ørjavegen 3, N-6320 Isfjorden

Marianne + 47 71 22 57 14

FG Kaval

Anne Nereng, Hov Allé 25,
N-3515 Hønefoss

Folkungagillet

Box 3102, S-580 03 Linköping, Sverige

Grenland IFK

Tone Schulstok, Nensetvn. 34,3736 Skien

Tone + 47 35 59 75 02

Hamar IFK

Harald Strande, Utgårdsvei 5, 2340 Løten

Harald + 47 62 59 17 03

Harstad IFK

v/Tove Hallan,Boks 841, N-9488 Harstad

Tove + 47 77 01 76 00

Kragerø IFK

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

Hilde + 47 35 98 26 83

Kristiansand IFK Viggo Engebretsen, Gunhildsvei 99
N-4633 Kristiansand
Løven IFK

Liv Hoel Sandstad,Utsynveien 4
N-2006 Løvenstad

Lågen IFK

Gunvor Pålsrud, Nordre Grensevei 11B
N-2615 Lillehammer

Modum IFK

Jenny N. Müller, Boks 60,
N-3371 Vikersund

NIFS –
Nesodden IKF

Boks 112, N-1451 Nesoddtangen

Notodden IFK

v/Margrete Håkonsen, Lienveien 70
N-3678 Notodden

OIFK

Tove Ørbæk, Ullevålsv. 89,
N-0359 Oslo, tlf: 22 56 70 03

Rondane DL

Roy Båtstad, Kleberveien 22, 2670 Otta

Sandefjord IFK Boks 242, N-3201 Sandefjord

Anne + 47 32 12 04 86
Margareta + 46 13 10 39 28

+ 47 38 19 88 74
Liv + 47 63 83 07 11
Gunvor + 47 61 26 07 21
Jenny + 47 32 78 80 18 (p)
+ 47-32 78 97 00 (j)
Ellen Jakobsen +47 66 91 28 33
Margrete + 47-35 01 27 45
Åse Bakketun
+47 22 65 53 02
Roy + 47 61 23 18 80
Tone Horntveth
+47-90 20 54 39

Sirba IFK

c/o Kerstin Strandh,Skyttergatan 30
S-771 40 LUDVIKA, Sverige

Skjetten

Boks 128, N-2026 Skjetten

Ellen +47-63 87 68 02

Stavanger IFK

Rune Foyn, Primstaven 32,
N-4046 Hafrsfjord

Rune +47-51 59 24 32

Kerstin +46-24 01 79 98
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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
Lise +47-33 32 01 18
Anne-Guri
+47 70 07 74 55

ENSEMBLENE:
Kitka

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

Kolo

Dèsirée Jakobsen, Ljabrubakken 19,
N-1165 Oslo

Lee +47-22 11 43 95/
+1 949 306-1729
Dèsirée +47-22 29 24 28

ORKESTRENE:
Balkalao

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

Kari
+47-22 22 66 08

Ork

Bjørn Jacobsen, Åsgårdsstrandsvn. 298,
N-3153 Tolvsrød

Bjørn
+47-33 33 09 74

Ulaband

Øyvind Larsen, Bugårdsbakken 5,
N-3208 Sandefjord

Øyvind +47 33 46 06 81

Som dere kanskje ser, er listen blitt litt kortere, noe som delvis skyldes at et par klubber
har meldt seg ut, samt at vi har kuttet ut de som etter flere purringer fremdeles ikke har
betalt for 2002.
Dersom noen adresser eller annet ikke stemmer, vennligst gi oss et ord!

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