
Oppvisninger 16. og 17. mai 

Som vanlig skal folkedanslaget ha oppvisning på forskjellige Bo- og Aktivitetssenter 
slik vi pleier på 17. mai. 
I år har vi i tillegg fått forespørsel om å ha oppvisning den 16. mai i forbindelse med 
et arrangement for Sandnes Læringssenter. 
Programmet for alle oppvisningene er det samme med noen små justeringer som står 
i programmet nedenfor. 
De som har bunad stiller i den til alle oppvisningene. 

 Innmarsj 
 Trondheimar 3 ganger 
 16. mai: 8 tur m/mylne 3 ganger (1 oppsett med dansere) 
 17. mai: Kørsdans 
 Pariserpolka 
 Totur fra Holt 
 Valsekvadrilje (1 oppsett med dansere) 
 Hente brenna knusa…., Kossen likar du desse….., Eg og du og den gamla…. 
 Små spurven 
 No livnar det i lundar 
 Feiar fra Vestlandet 
 16. mai: Figaro m/2 mylne 
 17. mai: 8 tur m/mylne 3 ganger 

Vi kan bytte ut 8 tur m/mylne med kørsdans når Dag spiller da får alle 6 parene 
danse alt. 
Hvem som skal danse hva blir vi enige om på øvingen 9. mai 
Hilsen 
Ingrid 

Oppvisning 16. mai - frammøte kl. 11:10 

Adressen er Havnegata 2, Sandnes. 
Vi starter å danse ca. 11:30.  
Skolen er kommunens ressurssenter med ansvar for voksenopplæring, herunder 
grunnskole for voksne og opplæring i norsk- og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere. 
Vi har fått opplyst at det vil være 200 - 300 'publikumere'.  
Se HER for mer informasjon og kart. 
Disse har meldt seg som dansere: 

Ingrid og Aage (Ingrid leder dans)  
Eva og Asbjørn 
Turid og Trygve 
Toril og John 
Alice og Øivind 
Kirsti og Knut 
Margun og Arne 
Eldbjørg og Magnar 

Musikk: Eivind 

http://www.minskole.no/sandnesls


Oppvisninger 17. mai - frammøte kl 10:15 på Åseheimen BOAS 

Vi skal i år opptre 3 steder:  
Åseheimen BOAS kl 10:30 (frammøte kl 10:15) 
Trones BOAS kl 11:15 (ca) 
Lura BOAS kl 12:00 (ca) - ferdig ca. kl 13:15 etter kaffe og kaker. 

Disse har meldt seg som dansere:  
Gro og Einar (leder sangdansen)  
Johanne og Bruse 
Eva og Asbjørn 
Anne Brit og Trygve 
Berit og Torfinn 
Solveig og Kåre 

Musikk: Dag 

 

Folketoget 17. mai - frammøte kl 15:30 

Folketoget starter kl 15:45 med oppmøte senest kl 15:30. Ser HER for mer 
informasjon fra Sandnes Kommune og rekkefølge i toget. 
Oppfordrer ALLE som har mulighet til å være med og vise oss fram for 
'Sandnesgauken'. 

 

https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Administrasjonen/Kultur-og-byutvikling/Kultur-og-fritid/Kulturarrangement/17-mai/Informasjon-og-rekkefolge-folketoget/

