
MINIFESTIVALEN 2009  

STARTEN PÅ MØRE OG ROMSDALS EGEN DANSEFESTIVAL

26. – 28. juni 2009 går Møre og Romsdals første dansefestival av stabelen. Dette blir to kvelder med non-stop dansemusikk

fra 3 av landets fremste danseband, Vagabond, Britannia og Nordans. Det hele foregår i Bjørnsonhuset på Rica Seilet Hotel

som ligger helt nede ved sjøen, rett vest for Molde Sentrum. Bjørnsonhuset har stort og flott dansegulv. Minifestivalen,

med mottoet ”starten på noe stort...”  har ambisjoner om å utvikle festivalen og lage en tradisjon. UKE 26 er satt av, resten

kommer etterhvert... 

Vagabond har en uttalt intensjon om å fornye dansebandsjangeren en smule og være bro-byggere mellom

generasjonene i publikumsmassen, og spesielt å få yngre publikummere ut på dansearenaene. Det er naturligvis noe som

gjenspeiler seg i repertoaret: Her får du både de fengende gode dansbare låtene og de såre vakre balladene, i en fin

blanding av eget nytt materiale og håndplukkede coverlåter. Bandet spiller selvfølgelig også en god del sanger fra tiden hvor

Tommy og Lars Espen var vokalister i henholdsvis Picazzo og Trond Erics. Det er et folkekrav når de to gutta står på scenen.

Britannia så dagens lys i 2001 etter at  Geir Helge Svenøy gjorde drøm til virkelighet etter å ha gått med en drøm om

eget danseorkester i mange år. I 2006 var trioen utvidet og Orkesteret Britannia kom med sin første video- og radiosingel

"Country Girl" i mars samme år. Geir Helge var godt i gang med planleggingen og produksjon av orkesterets debutalbum

"En dag av gangen" og etter et år med hardt arbeid hadde 29-åringen produsert sitt første album som skulle slippes i

februar 2007. Britannia representerer en ny generasjon dansemusikk og har greid å skape sitt eget uttrykk som er noe

røffere i kantene enn de tradisjonelle dansebandene. Britannias andre CD – ”20 i Stil” ble som den første, meget godt

mottatt av dansebandpressen som har trykket Britannia til sitt bryst og gitt albumet kjempekritikker. 

Nordans fikk en flying start på karrieren med melodien ”Syvers lørdagsdans” som ente på 2.plass i ”Årets

Dansebandmelodi 2005”. Siden har det gått slag i slag for trønderbandet som i dag jobber med et nytt album som vil vise

Nordans fra en litt ny side. Musikkstilen er litt røffere enn før og låtene har mange elementer fra trønderrock og

vømmøltradisjonen.

Rica Seilet Hotel er nordvestlandets mest komplette og fleksible kultur- og konferansehotell med beliggenhet i

Molde. Hotellet er bygget delvis ut i Romsdalsfjorden med nydelig utsikt over de omkringliggende Romsdalsalpene med 222

fjelltopper over 1000 meter. Rica Seilet Hotel har sentral beliggenhet ved siden av Molde Stadion og med gangavstand til

Molde sentrum. Integrert i hotellet er Bjørnsonhuset, Moldes kulturhus og hotellets konferansesenter.

Mer info på våre nettsider:  www.minifestivalen.no


