
På VESTERÅLSROCK møtes danseglade i alle aldre for å danse og ha det morro. Vi legger vekt 

på at vi skal ha en felles sosial arena hvor alle har gode opplevelser uten rus. Under arrange-

mentet har vi dansekurs med noen av landets beste danseinstruktører, danseoppvisning i Sort-

land sentrum og har fester med svært god live musikk. Ved bevisst å satse på kvalitet med topp 

internasjonale artister, flere forskjellige lokale band og DJ’er har arrangementet over tid opprett-

holdt høy status og godt renommé som gjør at det kommer dansere fra hele landet. Bli med å 

rock du også! 

Vi rocka også! 

Sponsor og samarbeidspartnere 2017 



Norges artigste dansearrangement for 26. år på rad, med: 

Nico Duportal & his Rhythm Dudes (FRA) og Lady & the Roosters (NOR) 
 

PROGRAM VESTERÅLSROCK 2017 - SAMFUNNSSALEN: 
 

Fredag 2. Juni 

Kl 18.30 –    Mottak & registrering 

Kl 19.30 – 20.45  «Bli kjent» kurs m/ Øyvind Skjelbred (Samfunnsalen) 

Kl 21.00 – 01.00  «Bli-kjent-fest» med ballkort, rocka DJ’er spiller til dans 

 

 

 

Lørdag 3. Juni 

Kl 10.00 – 11.00  Barnekurs (møterom 2) 

Kl 10.00 – 11.30  «Go mårra» kurs m/ Øyvind Skjelbred (Samfunnsalen) 

Kl 12.00 – 12.30  Dans i Sortland sentrum (torget eller Storsenteret) 

Kl 15.00 – 16:30 «Go ettermiddag» kurs m/ Øyvind Skjelbred 

Kl 15.00 – 16:30 Ungdomskurs13-25 m/ Kristin Granrusten (møterom 2) 

 

 

 

 

Kl 21.00 – 01.00  Fest med Nico Duportal & his Rhythm Dudes og  

   Lady & the Roosters 

Kl 01.00 – –> ? Nattrock med tema: «STYLISH» 

 

Søndag 4. Juni 

Kl 11.00 – 12.00  Barnekurs (møterom 2)  

Kl 11.00 – 12:45 «Go mårra 2» kurs med Øyvind Skjelbred  

Kl 13.00 – 14:00 Ungdomskurs13-25 med Kristin Granrusten (møterom 2) 

Kl 13.00 – 14:00 Dansecafe med DJ’er 

Kl 14.30 – 17.00 Utflukter/aktiviteter (betales av den enkelte) 

Kl 19.00 – 20:30 Festmiddag (pent antrekk, møt presis!) 

Kl 21.00 – 01:00 Ball med Nico Duportal & his Rhythm Dudes og  

   Lady & the Roosters 

 

Dansevettregler: 

 Den som danser drikker ikke! 

 Bruk innesko - men ikke stiletthæler! 

 Unngå for mye parfyme - noen er allergiske! 

Pris rockekort: (inklusive alle fester, kurs, dansecafe og middag før ball) 

Voksne (over 18 år)    kr 800,-  

Ungdom 13 tom 17 år    kr 500,- 

Barn under 13 år med middag   kr 100,- 

Barn under 13 år uten middag   kr 0,- 

Det vil også være mulig å kjøpe dagskort for hver enkelt dag: 

Fredag voksne kr 200 / ungdom kr 100,  

Lørdag voksne kr 400 / ungdom kr 200 

Søndag voksne kr 500 / ungdom kr 300 

 

Under arrangementet blir det salg av mat og drikke i «Rockecafeen». 

Hvordan melde seg på? 

For å slippe kø i mottaket, samt sikre at du får mat  på festmiddagen - betal 

til kontonr 4570.1686350, innen - 20. Mai. Husk å oppgi hva og hvem innbe-

talingen gjelder (fyll ut merknadsfelt).  Angi gjerne også matallergi dersom du 

har det. Ta med kvittering til hyggelig mottak og registrering  

Overnattingsalternativer: 

 Sortland Camping NAF tlf. 76 11 03 00 

 Sortland hotell tlf. 76 10 84 00 (booker også for Strand hotell) 

 Sjøhussenteret Sortland tlf. 76 12 37 40 

 AirBnB: https://www.airbnb.no 

 For andre overnattingsalternativer kontakt Yvonne på:  

       e-post: yantonsen@gmail.com eller tlf. 915 69881 

 

For øvrig informasjon: 

Sølvi Hansen: tlf. 482 76707 / soelvhan@online.no 

På nett:  

http://vesteralsrock.origo.no 

http://rockeran.origo.no/ 

På Facebook søk på: 

2017 VESTERÅLSROCK 

Vesterålsrock & Midnattsolrock 

 

 


