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Presentasjon
Happy Skvett er ei gammeldansgruppe med utspring fra Drevsjø / Engerdal på Hedmark.
Gruppa så dagens lys i 1991. Den gang med en grunnstamme på syv medlemmer.
Happy Skvett er først og fremst kjent for sin utadvendte og glade spillestil der kontakten med
publikum har høy fokus. Glad og livat gammeldans ispedd noe swing og cajunrytmer har vært
varemerke helt siden starten. De første årene var torader, trekkspill og komp besetningen, men
de senere årene har fela også fått sitt innpass i bandet.
Happy Skvett har medvirket på ulike dansefester og festivaler i både inn og utland. Av
internasjonale høydepunkter nevnes: ”Bälgspel Vid Landvägskanten” og ”dansebandsveckan”
i Sverige, ”Jyderup og Ærø Harmonikafestival” i Danmark samt opptreden på ”Internasjonale
dager” i Fuengirola i Sør-Spania.
Happy Skvett mottok i 2003 Engerdal Kommunes Kulturpris foran et fullsatt Engerdal
Samfunnshus med daværende ordfører Reidar Åsgård som prisutdeler.
Kommunens begrunnelse sitat:
«Happy Skvett har framstått som en tydelig, typisk og humørfylt kulturbærer for det
engerdølske musikkliv. Gruppa har bidratt på en fin måte til å skape kunst og å formidle
kultur, og har vært svært positive ambassadører for de kultur- og musikktradisjoner Engerdal
har. Dette har de gjort på en engasjerende og livsglad måte».
Happy Skvett ga i 2011 ut sin fjerde CD. Denne fikk navnet ”rett og slett”.
Utgivelsen skjedde i forbindelse med gruppas 20 årsjubileum.
Høytidlig markering av jubileet foregikk i Engerdal Samfunnshus den 20 august samme år.
Tidligere utgivelser er:
”Fest på lokalet” (1993), ”Ti år med” (2002), ”Kulturprisen” (2004) og ”Skvettlender” (2008).
Happy Skvett ble i 2013 NORGESMESTERE for gammeldansgrupper under NM på
trekkspill i Asker. Gruppa vant i tillegg den såkalte superfinalen samt at kompet ble tildelt
egen pris for beste komp.
Happy skvett feiret i 2017 sitt 25 års jubileum og ga også denne gangen ut en jubileums CD.
Denne utgivelsen (som blir nr 5 i rekken) har fått tittelen ”Godt Gift i 25 år.”
Happy Skvett har hittil gitt ut 5 CD-er og tidlig på 90 tallet ga de ut kassetten ”Fest på
lokalet”.
Happy Skvett består pr. i dag av ti medlemmer.

