Hårga etapp 1

Hitta hit

Publikens favorit

Under sista minuten får dansparen fria tyglar att charma
publiken med egen kreativ stil för att öka chansen att vinna
publikens pris!

Fädbodfrukost på hembygdsgården i Hårga serveras från kl. 06.30.
Kostnad: Vuxen 100 kr, dräktklädda 75 kr, Barn 7-15 år 50 kr.
Arrangör: Hanebo Hembygdsförening.

Arbrå etapp 2

Dansare i Arbrå. Här finns även möjlighet till bad.

Järvsö etapp 3 och finaler
Östen med resten underhåller dansare och publik
Sponsorer:

Dansare i Järvsö under sista minuten.

www.halsingehambon.com
Gilla oss!

“Välkommen att följa med på en upplevelse
med musik och hambodans utefter Ljusnans
dalgång i det sommarvackra Hälsingland.”

Lördag 9 juli 2022

HÄLSINGEHAMBON

Program

Under ledning av riksspelman Karin Hedlund ramas dagen in musikaliskt av våra lokala spelmanslag tillsammans med Bollnäs Kulturskola.
De leder de pampiga defileringarna på varje etapp och har efterföljande
konserter.

Välkommen till
Hälsingehambon 2022

Den första lördagen efter den första söndagen i juli är det
dags att i tidig morgontimma samlas i byn Hårga nedanför
det mytomsbunda bergets fot.
Föreningen Hälsingehambon är glad att åter få arrangera
detta anrika hamboevenemang som av många anses som
dansens Vasalopp. Innan dagen är slut har paren dansat
sig igenom etapper i Hårga, Arbrå och Järvsö.
Nyhet för i år är dansklassen “Öppet spår” som ger möjlighet att dansa utan bedömning. I övrigt är dagen sig lik
med fäbodfrukost, Hårga legend, spelmansmusik, defelieringar och naturligtvis hambodans, glädje och gemenskap!
Så kom med du också och lyssna på den trollska och
mystiska Hårgalåten. Och när den spelas upp i moll, så
som vi gör här i Hälsingland, är det inte svårt att tänka
sig spelmannen som kliver in på logen och spelar en låt vars
toner ingen kan sluta dansa till...
Varmt välkommen önskar
Föreningen Hälsingehambon

Hårga, Kilafors
06.30 Fäbodfrukost öppnar
07.00 Dick Persson och Lars Persson
Gitarr och sång på tunet.
07.30 Defilerings spelmän konsert
på tunet
08.30 Defilering till dansängen
(spelmän och dansare)
08.45 Invigning, Hårgasägnen
09.10 - 10.40 Dansetapp 1
Dick Persson sång och
sägenläsning
09.00 - 11.00 Trollstigen
Fagernäs, Arbrå
11.15 Uppvärmning med
Östen med resten
11.30 Defilering till dansplatsen
11.40 Lunchserveringen öppnar
11.40 Defileringsspelmän konsert
12.00 Östen med Resten på scen
13.00 - 14.30 Dansetapp 2

Trio KAP XL står för årets tävlingsmusik. De är en grupp dansanta
(och Hälsingehambodansande) folkmusiker som ofta spelar till dans.
Gruppens kännetecken är samspel, mjukhet och en bred repertoar av
inspererande gammeldans och polskor.

Tävlingsledning

Ungdomsklass

Järvsö Stenegården
15.20 Defilering till stora scenen
15.30 Defileringsspelmän konsert
16.00 Dansetapp 3
17.30 Östen med Resten på scen
18.30 - 20.30 Semifinaler, finaler,
prisutdelningar, varvat med
underhållning
Östen med Resten
19.15 Teatergruppen Scensation
Entré köps vid varje etapp
Hårga- och Arbråetappen: 50 kr/etapp, Järvsöetappen 100 kr.
Dagbiljett: 150 kr (3 etapper). Barn upp till 15 år gratis.
Mat och fika finns att köpa på alla etapper.

För mer information: www.halsingehambon.com

Föreningen Hälsingehambon har en tävlingskommitté som
ansvarar för tävlingsmomentet. I deras uppdrag ingår att tillsätta domare och dansledare. Under tävlingsdagen fungerar
de som en länk mellan domare, sekretariat, samt öriga
funktionärer, allt för att dansarna ska få en spännande dag
till tonerna av den karakeristiska Hälsinge-hambon.
Lycka till och ha roligt alla dansare!
Tävlingskommittén
Gabriella Bäcklin
Sofia Lindström
Barbro Olsson
Erik Olsson

Domare
Oscar Björck, Ludvika
Mikael Eriksson, Arbrå
Tommy Englund, Sandviken
Anna Valsberg, Järvsö
Britt-Marie Dahlgren Westholm, Ludvika

