
«Dansehelga på Prestmoen Kulturpark»
11. og 12.august 2017

Kulturparken drives av Stjørdal Arrangement AS.
En westernlandsby er under stadig oppbygging
og det har de siste årene vært arena for en

rekke større arrangementer. 
Byparken i Stjørdal vil for første gang tas i bruk

lørdag 19.aug. Det blir invitert til en «BYFEST» som
starter allerede fredag 11. august og går fram til
søndag 20. august. I et samarbeid mellom Stjørdals-
dagene, Prestmoen Kulturpark og Jhohans, vil det
som start på denne «BYFESTEN» bli en stor danse -
helg på Prestmoen Kulturpark den første helga 11. og
12. august. 

Det vil bli følgende program for «Dansehelga på
Prestmoen Kulturpark»:

FRE. 11. AUG: NON-STOP-DANS FRA KL 20.00

FULL RULLE har siden oppstarten
på slutten av 90-tallet utviklet seg til
å bli et band, som har blitt mye brukt
i ulike sammenhenger og er etter-
traktet i mar kedet. Alt fra private lag,
revyer, offentlige tilstelninger og fes-
tivaler. Bandet har reist rundt og
spilt i stort sett hver en krok i Midt-
Norge, som er bandets kjerneom -
råde. Full Rulle øns ker å gi pub   li -
kum en variert musikkopplevelse
med et repertoar av fest- og dan -

semusikk som pas ser de fleste. Bandet spiller norsk/trøn dersk
fest- og danse musikk fra kjente artister, i tillegg til egenkom-
ponerte låter som har fått positiv respons fra publikum. Flere av
disse låtene har også blitt spilt og presentert på bl.a. radio og
andre tilstelninger. Publikum som kommer til en fest med Full
Rulle må regne med «fullt trøkk» og gode danse rytmer fra første
tone. 

ELVETUNS ORKESTER er fra
Selbu. Et populært gammeldans /
danseorkester fra trekkspillbygda
Selbu som har hatt suk sess både
på Gofotfestivalen og Selbumar t -
nan. De har et fint og variert
repertoar og fin sang. Som «fugl
fønix» fløy Elvetuns opp nær

sagt ingen steder, de debuterte i en 70-årsdag på vårparten av

2012. Spilte så på sommerens Selbufestival, og så vart det gjort.
På «no time» hadde Elvetuns sikret seg en overveldende skare
med fans som var villige til å følge orkesteret hvor som helst. Og
det absolutte gjennombruddet kom nettopp på lørdagsfesten
under Selbumartnan 2013. Der var et «stinn brakke», det kokte
virkelig i teltet denne kvelden, og stemningen var magisk» Sitat
Selbumartnan.

JHOHANS har vært
på veien i 30 år. Med
Norsktoppmelodien
”Det gode liv” har
virkelig publikum fått
opp øynene for
bandet. Melodien
var høsten 2006

hele 12 uker på Norsktoppen og hele 3 ganger på 1.plass.Tylden
sitat ”Har det svingt av JHOHANS tidligere, ser vi ikke bort fra at
svettetoktene kommer til å være svært framtredende også etter
en gjennomgang eller to med den nye platen.” Fra sommeren
2005 og frem til nå har melodier ...som ”Bare i natt”, ”Leve i en
drøm” og ”Det gode liv” vært å finne på NRKs Danseband Juke -
box. JHOHANS har tidligere utmerket seg i musikkonkur ranser,
og kan slå i bordet med et nordisk mesterskap og tre norske
mesterskap i trekkspill og gammeldans! Med livat og profesjo -
nelle sceneopptreden er en dansekveld med Jhohans noe som
gir mersmak. JHOHANS varemerke er variert danse musikk med
egenkomponerte låter, som spenner seg fra sving musikk, gam -
melpop, tradisjonell dansemusikk, trønderrock, country og til livat
gammeldans.Denne spennvidden gjør at JHOHANS når et svært
stort publikum, noe som kommer tydelig til uttrykk når orkesteret
er ute på spillejobb. JHOHANS har flere opptredener i tv og radio
bak seg, bla. i programseriene "Gofot på låven" med Tore
Strømøy og "Kappspell" med Andreas Lunnan. Opptreden i TV2
høsten 2006 i programmet ”God morgen Norge” med låten ”Det
gode liv”

SIGMUND SÆTHER: Trekkspill og
gammeldansvirtuos fra Selbu. Han
er et ikon og forbilde for andre
trekk spil lere og har en utstråling på
scena som mangler sidestykke i sin
genre. Han har hatt eget orkester,
«Sigmunds» siden 1965, som var
særlig populært på festlokalet på
80-, 90- og tidlig 2000 tallet. Kom-
ponert en rekke klassikere innen

gammeldansmusikk hvor kanskje «Den glade 40-åring» er den
mest kjente. Fylkesmester junior i sang og musikk i 1963, Selbu-
pris i 1978, Festivalmusiker Tydal 2003 Selbufestivalens heders-
pris i 2004 og Norsk Radiomuseums «Gammeldansens Hall of
Fame» i 2015.

LØRDAG 12.AUG KL 15.00  
KONSERT/UNDERHOLDNING MED BL.A.:

Morten Teigen kommer fra Hommelvik
og er en av distriktets fremste mannlige
allroundsangere. Han har tidligere vært
sanger og gitarist i en rekke band, som
Påsans, Sigmunds, Baluba og Jhohans.
Han har sammen med ulike orkester
vært norgesmester i gammeldans og
vunnet komp-priser i genren ved flere

anledninger. Han har også nylig gjort suksess med Vika Stor -
bands Julejazz. 

Wanja Løvø er Orkanger-jente, bosatt i
Selbu. Mange har opplevd henne i for-
skjellige sammenhenger. Det være seg
bryllup, juleshow og 80-tallsparty, Hell
Blues Festival eller som en tredjedel av
Andrew Sisters fra Selbu. Hun har et
svært bredt musikalsk ståsted, selv om
hennes musikalske hjerte ligger nær mest

blues, rock og country sjangeren. Hun hadde ansvaret for avslut -
ning s  konserten til Hell Bluesfestival i Værnes kirke i 2012.

Siri Bones kommer fra Stjørdal. Hun
startet tidlig med sang på hobby basis og
har i voksen alder jobbet profesjonelt
bl.a. på Wallmans Salonger i Oslo som
showartist og servitør. Siri debuterte
som arrangør av egen solokonsert i
april 2010 med et konsept som hyller
Eva Cassidy og hennes tolkninger av

kjente låter. Var en av deltagerne i Team Dag i Det Store Kors-
laget på TV2 vinteren 2011. Hun driver ellers med events, jule-
konserter (It`s Christmas Time), Hell Blues Kor og sang in struktør.
Ansvar for avslutningskonsert i Værnes kirke under Hell Blues-
festival i 2011.

Lånkerevyen har opp-
nådd et strålende ren -
nommé blant revyelskere.
 Den hardt arbeidende
gruppa er lan dets suve -
rent mestvin nende revy -
gruppe i NM på Høy  lan-  
det med aktører som
Harald Morten Brem -

seth, Pål Thyholt, Tomas Woldseth, Roger Nordgård, Anne Berit
Sivertsen, Marthe Nygård, Malin Bremseth, May Kristin Berg,
Christer Nilsen og mange flere. Fikk terningkast 6 i Adressa for 
sin «Best of Lånkerevyen» i Olavshallen i 2016.
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Skatvalsrevyen
ble stiftet i 1971
og har også som
Lånkerevyen
høstet mange
rev y priser under
NM i Revy på
Høylandet og
andre revyfesti -
valer. De har opp
gjennom årene

hatt flere radio og tv-opptredener. Mono logene til Terje Stamnes
og Rolf Fiskvik skulle være svært godt kjent for de fleste revyen -
tusi aster.

Sagatunrevyen
startet i 1986 og
har forestillinger
annenhvert år, og
det økonomiske
overskuddet er
en viktig del for
driften av Sagatun
samfunnshus på
Haraldreina. Et fir-

kløver har blitt  viktige bærebjelker for Saga tunrevyen: Hege Tol -
lefsen, Magnar Stræte, Anne Hagen og Åse Bjørgnes.

NB! JHOHANS, FULL RULLE og Sigmund Sæther 
opptrer også under konserten!

Odd Arne Halaas, konferansier 
Odd Arne kommer fra Eide på Nordmøre.
Han er trekkspiller/ sanger/ artigkar/humor -
ist / skuespiller/foredrags holder, ja listen er
lang for hans ulike talent. Som han selv
sier «…..liker å prate med mennesker …
jeg prater altså… og at det skjer noe
rundt meg det meste av døgnet...» Han

er også president i Norske Trekkspilleres landsforbund og lev -
ende engasjert i alt som har med trekkspill og musikk å gjøre.

LØRDAGSDANSEN STARTER KL 20.00
MED FULL RULLE, JHOHANS OG INGEMARS

Ingemars ble startet i 1986 og
har vært 30 år på veien. De er i
dag et av Norges mest popu -
lære danseband og trekker fulle
hus overalt de ferdes. De første
årene spilte bandet coverlåter,
men på begynnelsen av 90-
tallet begynte de å lage sine
egne sanger. I 1995 ga de ut

sin første singel, «Ei bygd i Hedmark» og to år senere singelen
«Den gamle grinda». I 1998 vant de konkurransen årets
dansebandmelodi på programmet På dansefot på NRK P1 med
sangen «Bre dine vinger» av Thor Wang. Året etter kom de på
andreplass med «Spellemann østpå skogen» av vokalist og bas-
sist Steve Andersson og fikk platekontrakt med Tylden & Co.
Debutalbumet Spellemenn østpå skogen ble gitt ut samme høst
og ble nominert til Spellemannprisen 1999. Bandet ble tildelt
Finnskogprisen i 2005 og vant samme år for andre gang årets
dansebandmelodi med «Hæffør ska vi slærve og skravle». De
har dessuten vunnet dansebandprisen Gullskoen i 2005, 2006
og 2007. Høsten 2008 ga Ingemars ut sitt fjerde studioalbum, I
Finnskogens rike, som solgte til gull på en uke. Albumet vant
dessuten Spellemannprisen 2008 i klassen danse - orkester.

ANSEHELGA

Familieprogram lørdag 12. aug. kl.15.00
Dans på kveldene, men det blir underholdning for hele familien på dagtid lørdag 
med konserter og revyinnslag. Med bl.a. Jhohans, Full Rulle og Sigmund Sæther.

Wanja Løvø, Morten Teigen og Siri Bones, Revyinnslag fra Lånkerevyen,
Skatvalrevyen og Sagatunrevyen. Konferansier er Odd Arne Halaas. 

Prestmoen 11. –12.aug.

�

SIGMUND 
SÆTHER ELVETUNS

Følg oss på facebook: dansehelg - prestmoen

Billettsalg /Informasjon
• Salg av billetter på Kimen kulturhus, og

på kimenkulturhus.no (nettrabatt)
• Fredag kveld billetter ved inngangen kr 300
• Lørdag konsert/revyinnslag billetter kr 200, og

barn (under 18 år) kr 50.-. Ledsagerbevis gratis adg.
• Lørdag kveld billetter ved inngangen kr 400
• Dansehelga begge dager billetter kr 600
• NB! 18 års grense om kveldene! Skjenkerett 
• For grupper tar du kontakt med oss 
• Behov for campingplass, kontakt oss på 
• E-mail: dansehelga@halsenreklame.no

Sponsor

U
tform

ing kaibier@
gm

ail.com
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