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Danset to dager til ende

HADSEL: Nesten 700
mennesker svingte seg på
Vesterålens første danse-
festival i Hurtigrutens
Hus i helga.

T O R J O H A N N E S J E N S E N

t o r j o @ b l v . n o

Med to scener og fire band
gjennom to dager, ble den før-
ste dansefestivalen i Hurtigru-
tens Hus en happening som
frister til gjentagelse.

Det synes i hvert fall Heidi
Spjelkavik og Bent Enoksen fra
Sandnes:

– Dette er kjempefint, slo de
fast under en pause ved et bord,
mens Vagabond sørget for mu-
sikken i storsalen lørdag kveld.

De var ikke med på fredag,
men lørdag ettermiddag varmet
de opp danseskoene.

– Akkurat nå bare tar vi oss
igjen litt. Men vi er ikke ordent-
lig slitne på ei stund ennå, ler
de.

– Kjempeflott
Bent understreker at det er
utrolig positivt å få et arrange-
ment som dette i Vesterålen:

– Kjempeflott at de drar i
gang noe for oss som er glad i å
danse. Det er et savn her i Ves-
terålen. Og her får vi dessuten
artister som ikke har vært her
før. All honnør til dem som prø-
ver noe nytt, legger han til.

– Bra lokaler
Heidi synes lokalene i Hurtigru-
tens Hus passer godt:

– Det er jo et flott flerbruks-
hus. Det blir en helt annen
stemning enn på en dansegalla i
en idrettshall, sier hun.

Leni Bergfald fra arrangø-
rene i Hurtigrutens Hus inn-
rømmer at spenningen har vært
stor.

– Fredag var det rolig, men
de som var her, hadde det vel-
dig trivelig, og vi fikk gode
tilbakemeldinger, sier hun.

Fra Hammerfest til Vestlande
Lørdag var tilstrømmingen der-
imot større. Arrangørene sam-
let folk i storsalen til innrykket
var blitt så stort at man åpnet
den andre scenen og bordene
oppe ved 23-tida.

– Det var folk både fra Ham-
merfest og Vestlandet her, og
det var kjempeartig, sier hun.

Under ettermiddagsdansen
lørdag, kom et følge turister fra
Hurtigruta på vei til Hurtigrute-
museet.

– Plutselig var det en gruppe
tyskere som kastet seg ut i det
med sang og dans, ler Leni.

Utenfor var det lagt til rette
for tilreisende bobiler, som sto
tett i tett på området.

Fra Sotra
Blant de som ellers hadde reist
lengst, var Liv Larsen og Bjørn
Morlandstø fra Sotra, hjemplas-
sen til favorittbandet Aristo-
cats.

De kunne ikke få fullrost ar-
rangementet og huset nok:

– Vi har fått fantastisk ser-
vice på hotellet her, og kjempe-
god boknafisk. De gjorde alt de
kunne for oss, smiler de.

– Og vet du hva? Vi måtte
komme hit for å få kjøpt den ny-
este plata til Aristocats. For
den var ikke å få tak i hjemme!

I august blir det mer rytme
og fraspark i Hurtigrutens Hus.
Da er det country- og dansehelg
med Frøya, Countryjenta Cha-
trin, Steinar Engelbregtson
Band og Polarlys.

Se flere bilder fra helgas
dans på www.blv.no!

Dansen gikk i
Hurtigrutens
Hus på lørdag.
(Foto: Tor Jo-
hannes Jensen)

Vagabond fra østlandets dype skoger spilte for første gang i Vesterålen. (Foto: Tor Johannes Jen-
sen)

– Kjempeflott arrangement, synes Heidi Spjelkavik og Bent
Enoksen fra Sandnes. (Foto: Tor Johannes Jensen)

A 2010 2906 Side 12  28-06-10  13:17  Side 12


