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Barnas dag 

Denne helgen var Follofeler invitert til å spille på Barnas dag på Skedsmo bygdemuseum. 

Bunadskledde og i godt humør som alltid holdt de langveisfarende musikantene to halvtimes lange 

program på plenen utenfor det flotte hovedhuset på Huseby gård, til stor glede for både publikum og 

medarrangører i Huseby gårds venner. Det ble tid til både is- og vaffelspising, og inspeksjon av de 

forskjellige stasjonene med demonstrasjoner av gamle håndverkstradisjoner.   

 

Follofeler  

Follofeler er en gruppe unge musikere som springer ut fra kulturskolene i Follo.  

Gruppen ble etablert sommeren 2016 etter inspirasjon fra det svenske ensemblet Dala Violinisterna fra 

Borlänge. Follofeler spiller musikk fra ulike sjangere med koreografi, og fokus på det sceniske.  Det 

siste året har hovedvekten av repertoaret vært folkemusikk. Follofeler er ambassadører for 

folkemusikk fra Akershus og Østfold og har deltatt på Landskappleiken med et repertoar bestående av 

musikk fra sitt eget tradisjonsområde (Akershus/Østfold). Ensemblets faste instruktører er Elisabet 

Olhans og Agneta Holmer Mæland som i mange år har samarbeidet med undertegnede. 

 

Gamle Hvam 

Førstkommende søndag blir Follofeler også å høre og se under SAFFA sitt faste folkemusikkprogram 

på Gamle-Hvamsdagen på Hvam museum på Romerike: https://mia.no/gamlehvam/gamlehvamsdagen 

 

Aktivt lag med høyt aktivitetsnivå 
Sommeren 2016 ble gruppen etablert på en reise til Dalarna i Sverige. I løpet av våren 2017 var Follofeler 

deltakere ved De nordiske samspills-dagene på Fyn i Danmark. 

I august 2017 deltok Follofeler i NRK programmet «Sommertoget», og spilte på perrongen ved Ås stasjon for 

hele nasjonen. Follofeler spilte da Springdans fra Ås av stasjonsmester og felespiller Aksel Depuis som var 

ansatt ved Ås stasjon for 100 år siden. Follofeler spilte på Barnas verdensdag, og Redd barnas konsert i 

september 2017. Høsten 2017 samarbeidet Follofeler med Västanå teaters satsing for barn og unge «Unga 

Västanå» om forestillingen «Øst for sol, Vest for måne» som ble fremført i Lindemannsalen ved NMH. 

Follofeler spilte også på julekonsert i Ås kirke og deltok på konserten «Hey hey Heyerdal» ved Norges 

musikkhøgskole. Follofeler har i løpet av det siste øvd regelmessig og spilt ved en rekke representasjonsoppdrag, 

både i Ås, Ski, Oslo, Lillestrøm, Skedsmo og andre steder. 
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