
Invitasjon 
 

Jubileumsball 2020 
 

Bærum Balselskab 30 år 

fredag 10. januar 2020 
 

Vi markerer vårt arbeid i dansens tjeneste gjennom 3 
tiår i Den Mauriske Ballsal på Hotel Bristol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den rikt utsmykkede Mauriske ballsal i Hotel Bristol har 
balltradisjoner tilbake til tidlig 1900-tall. 

De tradisjonsrike og romslige lokalene danner de aller 
beste rammene for et verdig, men avslappet ball, med 

god tid til dansene og det hyggelige samværet. 
  



Danserepertoar og musikk: 
Dansene på ballet henter vi fra alle de tre tiårene vi har eksistert. Den første tiden var 
Klara Semb mest aktuell, men ganske raskt lånte vi mange danser fra Playford og 
nabolandene våre. Midtveis ga vi ut «Blåboka» med store kvadriljer fra norske kilder. 
I det siste tiåret arbeidet vi mer og mer med tradisjonene fra Christiania, og i 2019 
kom bokverket om samværsdansen i byen på 1800-tallet. 
 
Danserepertoaret velger vi blant disse dansene: 
 
Tidlige norske danser: 
Fransese 
Lanciers fra Vardø 
Den lille Charmante 
 
Playford 
Childgrove 
Hole in the Wall 
Hunsdon House 
Newcastle 
 
Nordisk 
8te Turen – Promenade Kvadrille 
Prinsesse Alexandrine Kvadrille 
Signora Auretti 
Mirella 
Pompadour 
 
Francaiser og Quadriller fra norske dansebøker («Blåboka») 
Caledonian Kvadrilje 
Menuetpolonaise 
Julekvadrilje 
 
Christianiatradisjonen 
Christiania Royal Quadrille 
Le Prince Imperial 
Engelskdans Sekstur 
Engelsk Contradands 
Feier etter Walcke tilegnet Gustava Holst og Claudine Pavels 
Fir-Tur 
Menuett 
 
I den Mauriske ballsal er det plass til 8 kvadriljer, vi begrenser påmeldingen 
i tråd med det. 
 
Musikk: 
Christiania Thour- og Runddansensemble  
NB: Utvidet besetning på dette ballet: 2 fioliner, klarinett og piano. 
  



Praktiske opplysninger: 
 

Tid:   Fredag 10.01.2020 kl. 18.00 
Dørene åpnes kl.17.45, og ballet avsluttes ved midnatt. 

 
Sted:   Hotell Bristol, Oslo.  
  
Musikk:  Christiania Thour- og Runddansensemble 
   (som også feirer 30-års jubileum -) 
 
 
 
                 
    

 
 

 
 
Pris:             Prisen er kr. 1050 per person, som inkluderer: 
 

¾ Garderobeavgift 
¾ Aperitiff 
¾ Trerettes selskapsmeny 
¾ Kaffe 
¾ Dans til Christiania Thour- og Runddansensemble 
¾ Hyggelig samvær med gode venner 

  
Påmelding: Senest innen 10.september (eller til max deltakertall er nådd): 
   Torun Riise, torunrii@online.no - tlf 975 97 324 

 
Vi tar imot påmeldinger fortløpende til avsatt danseplass er fylt opp. 

   Påmelding er gyldig når innbetaling er registrert. 
 
Betaling:                  Bankkonto: 1214.23.06768 (Torun Riise) 

 

Velkommen!  
 

Måtte dansen blive både til Forlystelse og Oppbyggelse. 
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