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Engerdal, 11.11.2019 

 

Rapport  
«SPREK! Rekrutteringsprosjekt i Hedmark 2019» 

Her er rapport for gjennomføringen av rekrutteringsprosjektet SPREK! for året 2019. Else            

Myhr har vært prosjektleder for prosjektet fra januar til mai, og Sigrid Stubsveen tok over               

som leder for prosjektet fra mai 2019 og ut året. 

  

Følgende er gjennomført våren 2019: 

- Støtte til lokal helgesamling i Rendalen 2.-3. februar 2019. Instruktører: Tove Hagen            

og Martin Myhr. I samarbeid med Kulturskolen i Rendalen og Rendalen           

spellmannslag. 

- Helgesamling i Rendalen 16.-17. mars 2019. Instruktører: Hege Nylund og Martin           

Myhr. Spellemann: Tove Hagen. I samarbeid med kulturskolen i Rendalen.  

- To dager skolebesøk i Rendalen, en på hver av barneskolene. Instruktør: Martin            

Myhr. Spellemann: kulturskolen i Rendalen.  

- To dager skolebesøk i Engerdal. Instruktør: Martin Myhr. Spellemann: Else Myhr.           

Finansiert av den lokale kulturelle skolesekken-midler.  

- Lørdagssamling i Trysil 27. april 2019. Instruktør: Martin Myhr. Spellemann: Trygve           

Liahagen. Samarbeid med Trysil-Knut dans- og spellmannslag. 

- Støtte til lokale samlinger/skolebesøk i Trysil: 20.januar med Simon H. Løvald og            

Bente Kvile Buflod, 25. februar skolebesøk på Jordet skole med Martin Myhr og             

Gunnlaug Lien Myhr, kveldsøving med Martin Myhr og Else Myhr, og 12.mai med             

Simon og Bente.  

- Skolebesøk på barneskoler i Løten kommune. Med: Margrete Nordmoen og Thomas           

Nilssen. Finansiert av Løten kommune, initiert av SPREK! 

- Kurs for barn og unge under Storhelg i Løten 21. september 2019. Instruktører: Tove              

Hagen og Hege Nylund. I samarbeid med #Hedmark. 

- Todagers skolebesøk med kurs for 1.-7. klasse på Engerdal barne- og ungdomskole.            

Instruktør: Martin Myhr. Spellemann: Sigrid Stubsveen. Finansiert av lokale         

DKS-midler, initiert og gjennomført av SPREK! 

- Instruktørkurs i Trysil 12. oktober 2019. Instruktør: Vegar Vårdal.  

- Helgesamling i Engerdal 2.-3. november 2019. Instruktør: Martin Myhr. Spellemann:          

Sigrid Stubsveen. Arrangert av SPREK! i samarbeid med Engerdalssringen. 
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Antall deltakere: 

Antall deltagere har vært noe ulikt. På fellessamlinga i Rendalen var det 18 deltagere fra               

både Rendalen, Stor-Elvdal og Trysil, på den i Trysil var det 5 deltagere hvor alle var fra Trysil.                  

På lokaløvingene i Trysil har det vært alt fra 4-10 deltakere.  

Aldersspennet har stort sett vært fra 1.-7.klassinger. I Rendalen har det også vært med noen               

yngre småsøsken, og på den siste lokale øvinga i Trysil var det med en voksen. På kurset                 

under Storhelg i Løten var det 11 deltakere i alderen 6 til 14 år. Under Instruktørkurset 12.                 

oktober var det 8 deltakere fra Trysil, Engerdal og Rendalen. Gjennom skolebesøkene i             

Rendalen, Engerdal og Løten har SPREK! nådd ut til et ukjent antall barn og unge, og opplevd                 

at dette har vært inspirerende for barna da flere har møtt opp på øvinger og samlinger i                 

etterkant av besøkene. 

Under helgesamlingen i Engerdal var det 24 deltakere i alderen 10 til 15 år. 

 

I de ulike satsningskommunene har SPREK! kontaktpersoner som informerer om lokal           

aktivitet, og er viktige formidlere av arrangementer i regi av SPREK!. Vi opplever at              

kommunene har økt aktivitet innen folkedans i løpet av dette året, og at gjennom              

instruktørkurs får ildsjeler, instruktører og interesserte fra de ulike stedene møte hverandre,            

dele erfaringer, holde seg oppdatert på hva som skjer av aktiviteter i hver av kommunene og                

planlegge samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dette ser vi som svært nyttig i arbeidet              

med å bygge opp et større miljø for folkedans. I Rendalen er kulturskolerektor Øystein Viken               

kontaktperson for SPREK!, han er drivkrafta og den som har hatt lokale øvinger der, mellom               

besøkene de har hatt av Martin Myhr. I Trysil er det Hege Nylund som er kontaktperson for                 

SPREK!, og Trysil-Knut dans og spellemannslag arrangerer flere helgeøvinger ila året. Lisbeth            

Jensstad er kontaktperson i Elverum hvor de nylig har startet barneleikarring, og i Engerdal              

er kontaktperson Liv Kveen (lærer og aktiv i Engerdalsringen). I Engerdal er det nå satt i gang                 

dans i skola, hvor 6. klasse har dans i musikktimene, og over jul starter Engerdalsringen opp                

barneleikarring. 

 

Vi ser altså en tydelig økt aktivitet da det gjelder folkedans for barn og unge i de fire nevnte                   

kommunene, noe som selvsagt er svært gledelig da dette for tiden blir satset på. Stødig               

rekruttering krever at man holder aktiviteten i gang på lang sikt, og vi har som mål å holde                  

dette i gang i mange år framover. På sikt håper vi også å få mulighet til å innlemme både                   

spell og sang i SPREK!, noe som også vil bidra til å bygge miljøet ytterligere. Dette er selvsagt                  

også en naturlig og viktig del av den lokale og regionale tradisjonen innen folkemusikk og               

folkedans, og en viktig del av vår immaterielle kulturarv.  

Takk for støtten! Det betyr mye. 

  

Med vennlig hilsen 

Anne Nilssen (sign) Sigrid Stubsveen (sign.) 

Leder Hedmark folkemusikklag Prosjektleder for SPREK! 
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