
 
Strenger i Gress – Bluegrassový kemp 2018 

9-15. července 2018, Gulsrud u Tyrifjordenu (blízko u Osla, Norsko) 
 

Strenger i Gress je bluegrassový festival, který odmítl skončit a přežil. Udržujeme naživu 
tradici, která začala jako bluegrassový festival v Risoru, který byl po mnoho let důležitým 
místem setkání bluegrassových nadšenců a akustických muzikantů. Letos festival nabídne 
workshopy, koncerty a jamování, zkrátka vše po čem srdce milovníka této hudby touží. 

Zveme vás na unikátní festival, největší svého druhu v Norsku, na kterém bluegrassový oheň  
hoří díky neutuchajícímu nadšení pravých dobrovolníků. Nabízíme celý týden kempování a 
jamování, od středy do pátku dílny pro všechny druhy nástrojů i zpěv a festivalové koncerty 
v pátek a v sobotu. Tradicí už se stal čtvrteční koncert ve výjimečném intimním prostředí 
kostela v Gulsrudu. 

Norské bluegrassové kapely si zaslouží své místo na jevišti i své obecenstvo a několik z nich 
bude vystupovat i na letošním festivalu. Festival je rodinný, v sobotu ráno pořádáme koncert 
pro děti. Potom se jeviště otevře každému zájemci a neformálně vystoupit mohou jak nové, 
tak i zavedené kapely či jednotlivci. 

Místo: 
Gulsrud je idylický. Nachází se u Tyrifjordu, pouhou hodinu jízdy od Osla. Ubytování je možné 
ve vlastních stanech nebo v pokojích. Festival je snadno přístupný, ať pro denní návštěvníky 
nebo pro ty, kteří chtějí na místě přespat. Kemp je otevřený všem, je přátelský a rodinný. 

Workshopy: 
Od středy do pátku proběhnou workshopy pro kytaru, dobro, housle, mandolínu, banjo, basu 
a zpěv. Všichni účastníci dílen se odpoledne schází a vytváří improvizované kapely pod 
dohledem instruktorů. Seznámí se s hraním v kapele a je to skvělý způsob, jak si vyzkoušet 
to, co se na dílně naučili. V pátek si tyto kapely nacvičí vystoupení, které předvedou na 
veřejném koncertě. Dílny jsou přizpůsobeny úrovni účastníků, pořádáme i speciální 
workshop pro děti.  

Zveme vás na událost, která se může lehce stát vrcholem vašeho léta! 
 

Pro více informací a program koncertů navštivte www.strengerigress.no a 
https://www.facebook.com/StrengeriGress/ 

Email: post@stengerigress.no 

 


