
BØLINGen        
Bølingen er et prosjekt som ønsker å styrke båndene mellom ungdom i Akershus, Østfold og 
Oslo som er interessert i eller driver med folkemusikk og folkedans. Alder: 13-20+. Gjennom 
samlinger, verksted, kurs og konserter søker prosjektet å bygge vennskap, utvikle kunnskap 
og ferdigheter og gi ungdom inspirasjon til å ville fortsette med folkemusikk og folkedans 
videre. 

Mål: Å styrke små miljøer for at ungdom fra forskjellige lag og på tvers av skolekrets, 
kommune, lokallag og organisasjon skal kunne møtes og bli kjent med hverandre, lære av 
hverandre og bli inspirert av hverandre. Med Bølingen ønsker vi å skape større nettverk og 
grobunn for mer robuste ungdomsmiljøer innen folkemusikk og folkedans i Akershus, Østfold 
og Oslo. Det er et mål å bygge opp en selvstendig ungdomsgruppe med høy kunstnerisk 
kvalitet som kan ta på seg store og små oppdrag og opptre på konserter, forestillinger, 
kappleiker og festivaler mm.

Instruktører 2019-20: 

Jon Bugge Mariussen: Danser og munnharpespiller. Danser for Frikar. https://jonmariussen.no/

Trine Sennerud Melby: Dansepedagog og nøkkelharpespiller. Kjent fra Trond Granlund 
band og gruppa Åkerland.

Hege Nylund: Sang, ukulele, autoharpe. Kjent fra trioen Fra de Mollstemte skoger. https://
www.talik.no/?id=5509041&cat=274290

Jenny Gustafson: Svensk riksspelmann, frilanser og pedagog, leder av Västra låtverkstan 
www.gustafssonkennemark.se 

Åsmund Reistad: Gitarist, (gitar, mandola og kontrabass). https://reistadfolk.wordpress.com/hjem/

Program

Høst 2019:

3.nov. Dagskurs kl. 11-17 på Kjenn skole, (Hasselveien 4, 1470 
Lørenskog). Verksted med folk-band, (fele/hardingfele/andre 
instrumenter), folkesang, folkedans og munnharpe. 
Fellesverksted for alle i tillegg til verksted i mindre grupper. 
Mulighet for veiledning/forberedelser til Oslo-kappleiken. 
Instruktører: Jenny Gustafsson, Hege Nylund, Åsmund Reistad, 
Trine Sennerud Melby og Marianne Tomasgård. 

9-10. nov Helgesamling Kjenn skole, Lørenskog fra lørdag kl. 12.30-
søndag kl. 14.00 med overnatting på flatseng/sovepose. 
Verksteder, huskonsert og dansefest. Folk-band, (fele/
hardingfele/andre instrumenter), folkesang, folkedans og 
munnharpe. Fellesverksted for alle i tillegg til verksted i mindre 
grupper. Mulighet for veiledning/forberedelser til Oslo-
kappleiken. Instruktører: Jon Bugge Mariussen, Trine Sennerud 
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Melby, Jenny Gustafsson, Hege Nylund, Åsmund Reistad og 
Marianne Tomasgård.

16.nov. Oslo-kappleiken på Riksscenen i Oslo. Gratis ungdomssamling 
med dans, musikk og mat mellom kappleiken og 
premieutdelinga (ca. kl. 16-19). https://www.facebook.com/
events/2449976105274221/

Vår 2020:

18-19. januar Ungdomskurs SAFFA-kurset, Quality hotell Olavsgaard, 
Skjetten. Instruktører ungdomskurs: Jon Bugge mariussen, 
Jenny Gustafsson, Hege Nylund, Åsmund Reistad og Marianne 
Tomasgård.

8.februar Mulighet for deltakelse på folkemusikalsk festforestilling i 
Eidsvoll: «Dans, ropte fela til Hans».

Mars: Helgesamling. Dato kommer veldig snart!

6-7. juni Lørdag: Folkemusikkfestival på Lørenskog bygdemuseum, 
(MiA) på Skårer gård i Lørenskog. Verksted, konserter og 
dansefest. Folk-band, (fele/hardingfele/andre instrumenter), 
folkesang, folkedans og munnharpe. 

Søndag: Opptreden på Musikkfestival i Vitenparken i Ås i 
samarbeid med Kulturskolen i Ås og UngMusikk.

24-28. juni Landskappleiken Rjukan. Gratis ungdomssamling under 
Landskappleiken med dans, musikk og mat og drikke. 

7-9. august Ornungastemman? Vi håper i løpet av året å få til en utveksling 
med Västra Låtverkstan og Jenny Gustafson og dra til 
Ornungastemman i Sverige for å opptre der: https://
www.youtube.com/watch?v=W2koFhGkIwsästra  

Høst 2020: Flere samlinger! (Med forbehold om videre økonomisk støtte)

Hvem er dette for? Bølingen er et samlingsprosjekt for ungdommer i alder 13-20+ som er 
eller har vært deltakere i følgende lag/prosjekt: Bygda dansar Akershus/Akersarv, UFO, 
Follofeler, Ås trekkspillorkester, Bærum spelemannslag, Svartskog spelemannslag, BULder 
og brak, Barnelaget i BLS, ungdomsdansere fra Norsk folkemuseums dansegruppe, URA, 
Folkepedia og Småleik. Tips meg gjerne om du vet om andre lag/prosjekter som kan være 
aktuelle.

PÅMELDING til Bølingen: 

På epost til marianne.tomasgard@musikk.no 

Skriv fullt navn, adresse, telefonnummer, fødselsår, instrument/dans/sang og hvilket lag du 
tilhører. 

Neste samling: SAFFA-kurset 18-19.januar 2020. Pris: kr.400. Inkluderer kurs/bevertning/
overnatting
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Alle dagskurs, konserter og helgesamlinger er støttet av KOMP, FolkOrg/Dextra Musica og Akershus 
musikkråd

Hvis du lurer på noe: Ta kontakt med Marianne Tomasgård på epost eller tlf. 90952434.

VELKOMMEN MED I  BØLINGen  😊

Arrangør og ansvarlig: Akershus musikkråd, ved folkemusikkonsulent Marianne Tomasgård:  
marianne.tomasgard@musikk.no
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