
 

 

Dansegalla 2. juni i Polarhallen i Havøysund.  

For 10-ende år på rad gjør Havøysund Skiklubb klar for Dansegalla på 71 °Nord 2. juni i år. I 

jubileumsåret er det dansebandene Callinaz og Christiania som vil spille topp dansemusikk 

hele kvelden i Polarhallen. 

    

Callinaz 

Callinaz har hatt utrolig fremgang i Norge de siste par årene. Det har vært en «eventyrlig» 

reise. Bandet kommer fra Skåne i Sverige, og bandets medlemmer er i alderen 25–30 

år. Callinaz har skapt sin egen stil. For mange vil nok tankene gå tilbake til 50-, 60- og 70-

tallet når de opplever bandet. Dansemusikken er variert. Her får man tradisjonell 

dansemusikk, country og rock'n'roll i ekte Callinaz-stil. 

Callinaz spiller hundre prosent live. Bandets medlemmer trakterer mange forskjellige 

instrumenter. Carolina, bandets leder og vokalist, spiller gitar, saxofon og trekkspill. Bandet 

har også med kontrabass på mange av låtene.  

Callinaz er i 2018 booket inn på festivaler, gallaer med mer over hele landet. 

 

 

CHRISTIANIA 

Kjetil Nordfjeld er ekte Kongsvinger-gutt. Han har spilt i diverse orkester, og mange vil nok 

huske ham fra tiden som vokalist i Scandinavia. 

Sammen med Christiania, Kjetils nåværende band, har han gitt ut fire album. Det første kom 

i 2000, «Evig vandring» kom i 2005, «Sterke saker» kom i 2007 og sist, men ikke minst: «15 



år» kom i 2012. Albumet «15 år» fikk en meget god mottagelse og lå mange uker på VG-

lista.  

En kveld med Christiania byr på en fin blanding av egne låter og kjente coverlåter med høy 

allsangfaktor. 

- Det blir med andre ord full trøkk i Polarhallen denne kvelden, sier Stian Nergård, leder for 

Havøysund Skiklubb.  

- Vi håper at vi denne gangen kan få ha helga alene og ikke har arrangementskollisjon med 

andre. Sist ble det for mange arrangementskollisjoner, og det merker særlig vi. Håper derfor 

Havøysundværingene stiller opp for skiklubben slik at tradisjonene kan føres videre og at vi 

kan feire nye jubileer om noen år – sier Stian videre. 
 

 

 

 

 

 


