Strenger i Gress – Bluegrasscamp 2018
09.-15. juli 2018 på Gulsrud (ved Tyrifjorden, Vikersund)
Strenger i Gress Bluegrasscamp er festivalen som ikke ville dø. Vi viderefører arven etter Risør
Bluegrassfestival, som har vært et viktig samlingspunkt for bluegrassentusiaster og akustiske
musikere i en årrekke. Det blir workshops og konsertkvelder, bluegrassjam og sang, alt hva
en musikkelsker kan ønske seg.
Vi inviterer til en unik og inkluderende festival, den største i sitt slag i Norge. Med
dugnadsånd og entusiasme er vi opptatt av å holde blågressånden ved like. Det blir camp og
jam hele uka, workshop i alle instrumenter og vokal onsdag-fredag og festival med konserter
fredag og lørdag. Også i år inviterer vi også til intimkonsert i Gulsrud kirke torsdag kveld.
Norske bluegrassband fortjener en scene og et publikum, og vi har mange spennende band
på plakaten. Festivalen er familievennlig med egen barnekonsert lørdag formiddag. Lørdag
blir det Åpen Scene der både nye og etablerte spillelystne inviteres til å delta.

Beliggenhet:
Gulsrud ligger idyllisk til ved Tyrifjorden, en drøy time fra Oslo, og vi tilbyr både teltplasser
og innendørs overnatting. Festivalen er lett tilgjengelig både for dagsbesøk og overnatting.
Campen er åpen for alle og er familievennlig.

Workshop og bandlab: Prøv å spille i band!

Onsdag til fredag blir det workshop i gitar, dobro, fele, mandolin, banjo, kontrabass og vokal.
På ettermiddagen samles deltakerne på tvers i bandlab under ledelse av instruktør. Det er en
morsom introduksjon til samspilling i band og til å bruke det man har lært underveis i de
individuelle workshop-klassene. Workshop-klassene tilpasses den enkeltes nivå og det
arrangeres egen workshop for barn. Bandlab avsluttes fredag med formiddagskonsert for
publikum.

Vi ønsker alle velkommen til sommerens vakreste eventyr!
Se www.strengerigress.no og https://www.facebook.com/StrengeriGress/ for mer
informasjon. Konsertprogram legges ut fortløpende i 2018
Kontakt:
Hege Bakke Styrvold, festivalleder
E-post post@strengerigress.no

