Publikens favorit

Morgon i Hårga
Fäbodfrukost serveras från kl 06.30 till kl 10.
Kostnad: 100 kr, dräktklädda 50 kr, barn upp till 16 år gratis.
Arrangör: Hanebo Hembygdsförening.

Under sista minuten får dansparen fria tyglar att charma
publiken på sitt eget vis för att vinna publikens pris.

Välförtjänt påfyllning och umgänge med danskamrater.

Svalkande fotbad i Fagernäs.
Foto: Camilla Svensson

Final i Järvsö

Foto: xxx?

Foto: xxx?

Etapp 2 i Arbrå

Foto: Camilla Svensson

Foto: Camilla Svensson

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

Samarbetspartner:

www.halsingehambon.com
Gilla oss!

2016 Grafisk form: Lena Engman, millimega
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Sponsorer:

Lördag 8 juli 2017

HÄLSINGEHAMBON

Program

Foto: Annelie Wiklund

FAGERNÄS, ARBRÅ
11.15 Scenprogram med Defileringsorkestern
11.45 Dick Persson
12.10-13.50 Defilering och etapp 2

Under ledning av riksspelman Karin Hedlund ramas dagen
in musikaliskt av våra lokala spelmanslag tillsammans med
Bollnäs kulturskola. De har inledande konserter samt leder den
pampiga defileringen på varje etapp.

Foto: xxx?

HÅRGA, KILAFORS
6.30 Fäbodfrukost
7.30 Scenprogram
8.30 Defilering och invigning
9.00-10.30 Etapp 1
”Tre å komp” består av Britt-Marie Jonsson, Ann-Charlotte
Lagerkvist och Tommy Hansson.

Tävlingsledning

Föreningen Hälsingehambon har en tävlingskommitté som
har ansvaret för detaljerna kring hur tävlingen arrangeras.
I uppdraget ingår att tillsätta domare och dansledare. De håller även en genomgång för årets domare innan tävlingsstart.
Under tävlingsdagen fungerar de som en länk mellan domare,
sekretariat samt övriga funktionärer, allt för att dansarna ska få
en spännande dag till tonerna av den karakteristiska Hälsingehambon. Lycka till och ha roligt alla dansare!

Det är åter dags att i tidig morgondimma infinna sig i
byn Hårga nedanför det mytomspunna bergets fot. Just när
älvorna dansar bort daggen från ängen och solen stiger över
bergets topp, samlas glada dansare och publik och Ljusnans
vackra dalgång fylls med musik och hambodans från tidig
morgon fram till sen kväll.
Föreningen Hälsingehambon står för tredje året som arrangör
för denna hambotävling som av många ses som dansens
Vasalopp. Innan dagen är slut har paren dansat sig igenom
etapper i Hårga, Arbrå och Järvsö. På Stenegård i Järvsö är
det också semifinaler och finaler kantat med underhållning.
Hälsingehambon har tre klasser, Ungdom, Huvudklass och
Senior. Domarna har en svår uppgift med många duktiga
danspar att bedöma. Publiken får vara med och tycka till
genom att på varje etapp rösta på sitt favoritpar.

Foto: Birgitta Svensson

Välkommen till
Hälsingehambon 2017

Dick Persson

STENEGÅRD, JÄRVSÖ

15.00 Scenprogram i trädgården med Defileringsorkestern
15.20 Defilering och etapp 3
17.00 GUF
17.35-19.30 Semifinaler och finaler
ca 18.25 Emma Svensson & Ellinor Olsson
ca 18.55 Dick Persson
19. 30 Prisutdelning och avslut

Domare 2017
Tommy Englund, Gävle
Anki Westberg, Iggesund
Thomas Krantz, Norge
Marta Andersson, Stockholm
Malin Samuelsson, Härnösand
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Hälsingehambon är en svettig utmaning men framför allt en
upplevelse med dansglädje, färgprakt och gemenskap.
Kom med du också! När den trolska och mystiska Hårgalåten
spelas upp i moll är det inte svårt att tänka sig hur spelemannen i Hårgasägnen kliver in på logen och spelar den låt vars
toner ingen kan sluta att dansa till.
Varmt välkommen önskar
Föreningen Hälsingehambon

Tävlingskommittén 2017
Gabriella Bäcklin, Sigtuna
Anders Andersson, Segersta
Sofia Lindström, Järvsö
Jan Delin, Arbrå

Emma & Elin.

Entré: 50 kr per etapp, 100 kr för hela dagen.
Mat och fika finns att köpa på alla tävlingsplatser.
För mer information och ev. tidsändringar:
www.halsingehambon.com

