
 
Strenger i Gress – Bluegrasscamp 2018 

09.-15. juli 2018 in Gulsrud/Vikersund (Noorwegen) 

Het Strenger i Gress Bluegrass Festival is niet te stoppen. We houden de traditie in leven van 
wat eens begon als het Risor Bluegrass Festival. Al jaren een belangrijke verzamelplaats voor 
bluegrass enthousiastelingen, muzikanten en zangers/zangeressen. Het festival biedt dit jaar 
bluegrass workshops, concerten en jamsessies. Alles waar een muziekliefhebber naar uitkijkt! 

Wij nodigen je uit voor een uniek festival, het grootste in zijn soort in Noorwegen, waar we het 
bluegrass vuur brandend houden in een gemoedelijke sfeer. Wij bieden een week lang kamperen 
en jammen, workshops voor alle instrumenten en zangers/zangeressen van woensdag tot vrijdag 
en festivalconcerten op vrijdag en zaterdag. Evenals voorgaande jaren is de intieme omgeving 
van de plaatselijke Gulsrud kerk de plaats voor een speciaal concert op donderdagavond. Noorse 
bluegrass bands verdienen een podium en publiek, er staan al verschillende opwindende bands 
op het programma dit jaar. Het festival is familievriendelijk: er is een kinderconcert op 
zaterdagmorgen. Later op zaterdag is er ook een open podium waar tevens nieuwe en 
gevestigde bands worden uitgenodigd om in een informele setting op te treden. 

Locatie 
Gulsrud is idyllisch. Gelegen bij het Tyrifjord, iets meer dan een uur vanaf Oslo. Wij bieden 
plaatsen voor tenten en binnenaccommodatie. Het festival is laagdrempelig en geschikt voor 
zowel dagjesmensen als mensen die willen overnachten. 

Workshop 
Van woensdag tot vrijdag zijn er workshops voor gitaar, dobro, viool, mandoline, banjo, 
contrabas en zang. Workshopdeelnemers hebben ook de mogelijkheid om deel te nemen aan 
een bandlab. Onder begeleiding van één van de instructeurs worden muzikanten geplaatst in 
bands. De bandlabs bieden een introductie tot het spelen in een band en een fantastische 
manier om de dingen uit te proberen die geleerd zijn tijdens de workshops. De workshops 
worden aangepast tot het individuele niveau van de deelnemers, met een speciale workshop 
voor de kinderen. Het geheel eindigt op vrijdag met een presentatie/concert rond de middag.  

Welkom op wat zomaar het hoogtepunt van je zomer kan zijn! 
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