Årsberetning for Spelemannslaget Laust & fast 2018
Spelemannslaget Laust & fast er et nystartet spelemannslag i Skaun (Stiftet januar 2018) med
medlemmer i alderen 8 til 17 år i tillegg til foreldre som støttemedlemmer. Musikalsk leder er Sturla
Eide. Laget er et tiltak for å skape et miljø for unge utøvere i området og er fundamentert i
strykeelevene på kulturskolen.
Aktiviteten i laget virker på siden av selve kulturskolen på samme vis som de fleste korps, og er et
inspirerende og motiverende mål for medlemmene. Laget er etterspurt i flere lokale
Sammenhenger og er stort sett ute på spilleoppdrag flere ganger i måneden.
3. februar deltok laget på Ungdommens kulturmønstring i Skaun med låta Slentbjenn av Hoven
droven, det gikk kjempebra. Spelemannslaget gikk videre til fylkesmønstringa som ble holdt i Bjugn.
09.-11. februar deltok noen fra laget på Midtvinterdansen 2018 i Verdal. Sturla Eide var med som
instruktør. Dette er en Nordisk folkemusikkfestival for barn og ungdom med kurs i spell, dans og
sang. Det var tre konserter, sosialt samvær, 250 barn og unge, 30 instruktører. Hovedartisten var
Gjermund Larsen.

7. april hadde laget seminar med gammeldansfest i Børsa samfunshus. Det var en vellykket dag med
feleseminarer og dansekurs både i gammeldans og swing.
13.-15. april var laget på fylkesmønstring i Bjugn.
21. april var laget og spilte til dans i Bul hytta i Trondheim.
24. april spilte laget på ST- fest i Orkdal kulturhus der Sturla Eide fikk ST-prisen. Det var en fin
opptreden for barna å få være med på.

28. april laget spilte på jubileumskonserten til Skaun kulturskole. Det var i Rosvollhallen i Børsa.
18. juni spilte laget på Sommerkonsert arr. av Skaun kulturskole
23. juni spilte vi på Hagefest og Byfest på Orkanger.
30. juni og 1. juli spilte laget på Kristindagene på Venn i Skaun
22. september spilte laget på 25. års jubileum til Trøskatlaget i Vidarhallen på Malvik
1. oktober spilte laget på eldres dag i Børsa
20. oktober hadde laget seminar og gammeldansfest med Gjertruds Sigøynerorkester på Snefugl gård
i Buvika. Det var et fint og spennende seminar med gammeldansfest for hele familien etterpå.

27. oktober spilte laget på 4Hs Høstfest i Fossvang, Eggkleiva.
19. november spilte laget sammen med Folkens fra Trondheim på en konsert i Olavshallen.
1. desember spilte laget på Orkdalsmessa. Der spilte de to økter.
17. desember hadde laget juleavslutning med hentekonsert. Medlemmene hadde en sosial bit der de
koste seg med Pizza, julebrus og Quiz laget av Sturla og Tale (kulturskolelæreren i Orkdal) Etter på
spilte de for foreldrene som kom å hørte på.

Iløpet av 2018 hadde laget 10 øvinger i Skaun og Orkdal.
Styret har hatt 4 møter.

