Tid og sted
Eiker Spellemannslag øver hver tirsdag fra kl. 19.00 21.30 i Espira -Knerten Barnehage, Loesmoen
Hver gang med en innlagt kaffepause ca. kl. 20.15 med nødvendig medlemsinformasjon, og kaffeansvar
som går på rundgang.
Når kurs for nybegynnere på fele starter opp, er dette fra
kl 18.00 - 19.00 på samme sted.
Øvingene er i stor grad viet samspill og helhet, og ikke
individuell undervisning på det enkelt instrument.
Noen ganger kan de enkelte stemmene øve hver for seg.
Terminplan
Det settes opp terminliste for hvert halvår med oversikt over tid og sted for oppdrag og øvinger.
Denne finner du også på våre hjemmesider.
Kart
For å finne fram til
øvingsstedet
- med adresse
Drammensvn 180
Loesmoen
3300 Hokksund



ønsker musikk til dans eller underholdning



har lyst til å spille sammen med oss enten du trakterer fele, trekkspill, fløyte,
klarinett, gitar, bass eller hva som helst du kan tenke deg å
bruke til musikkrepertoaret vårt
For nybegynnere på fele er det muligheter for kurs.
Laget har noen instrumenter til utlån i en opplæringsperiode.

Knerten

P

Lagets hjemmeside: www.eikerspellemannslag.no
Egen e-postadresse: post@eikerspellemannslag.no
Musikalsk leder:

Bente Storbakken, Brudeberget 10A, 3055 Krokstadelva
32 87 54 83 / 917 43 224
b-storb@online.no

Styreleder:

Morten Hunn, Ivar Throndsensvei 9 , 3610 KONGSBERG
327 2 47 32 / 924 01 474
mhunn@online.no

Utgave februar 2013

Første bilde av laget fra 1972

Laget har vel 30 medlemmer, og halvparten av disse er
aktive spellemenn på øvinger og oppdrag, med en aldersspredning fra 18 til 85 år, og ganske likt fordelt på begge
kjønn. Medlemmene kommer i hovedsak fra kommuner i
Nedre Buskerud.
Medlemskap
Alle medlemmer i Eiker Spellemannslag er også medlem i
FolkOrg (Lfs) og Buskerud Folkemusikklag, som begge
arbeider for å holde norske musikk- og dansetradisjoner i
hevd - med årlige arrangement og tilbud om kurs.
Blant flere medlemsfordeler er det rimelig forsikring på
bunader/drakter og instrumenter.
Kontingent 2020
* Voksen kr. 460,- pr. år
* Barn/skoleungdom kr. 170,- pr. år

Eiker Spellemannslag blei starta i 1971, og er ett
av to lag i Buskerud med vanlig fele (flatfele) som
hovedinstrument.
I formålsparagrafen i lagets vedtekter heter det:
”Laget består av musikkinteresserte kvinner og menn
som ønsker å støtte opp om folkemusikken i sin
alminnelighet og som ønsker å ta vare på og utøve den
gamle dansemusikken og dens tradisjoner i Eiker
i særdeleshet.”

Hoveddelen av musikken består av ganske lokal runddansmusikk, men også en del musikk for turdans og stildans
står på repertoaret, og av og til med en liten smak av bygdedansmusikk, og ”nygammalt” som tango og foxtrot.
Det foreligger noter på alle melodiene, men ikke alle medlemmene mestrer noter like godt, og flere bruker lydbåndopptak til hjelp for innøving.
Laget benytter ofte enkle arrangement med to stemmer,
der de enkelte musikantene sjøl bestemmer hvilken stemme
de
vil spille.

Eiker Spellemannslag ledes av et styre, som velges
av årsmøtet med en styreleder og musikalsk leder,
i tillegg til styremedlemmer.
For inneværende år er våre tillitsvalgte:
* Morten Hunn,

Spilleoppdrag
I løpet av året arrangerer og deltar laget i konserter, og
dansefester, er med på en og annen festival eller kappleik, og har store og små spilleoppdrag, på sykehjem,
pensjonisttreff osv.
Kurs
Laget arrangerer egne kurs, også kortere nybegynnerkurs
for voksne på fele, og medlemmene får anledning til å
delta på kurs bl.a. i regi Buskerud Folkemusikklag og
Landslaget for spelemenn.
Egen CD
I slutten av 2002 fikk vi ferdig
vår egen CD, ”På dans med
Eiker Spellemannslag”, med
hele 29 melodier og komplett
notehefte.
Turer
I tillegg til egne turer til
landsfestival og andre arrangement, har laget deltatt på mange utenlandsturer.
Det har bl.a. vært besøk til alle de nordiske land, til
Tyskland, Østerrike, Slovenia, USA/Canada og Estland.
Samarbeid

Laget på Landsfestivalen 1995

* Bente Storbakken,
* Morten Brekke,
* Oddveig Moen,
* Halvard Haugen
* Oddvar Sand

Vi er et lag for alle resultatene i konkurranse blir ut fra lagets totale nivå - uten
noen form for siling.

Laget er medlem i Buskerud Folkemusikklag og
FolkOrg.
Musikalsk leder Bente Storbakken

.

Laget har et nært samarbeid med leikarringene i Kongsberg, Eiker og Drammen, og mange turer og oppdrag
skjer sammen med disse.
Buskerudkappleiken 2011
Som ledd i markering av 40-årsjubileet arrangerte laget
Buskerudkappleiken på Eiker v.g.skole, Hokksund i
2011.

