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Martin Hoel
Underviser i gitar, ukulele, el-bass og samspillgrupper i tillegg til at han
dirigerer kor. Musikkutdannelse fra Trondheim og 35 års erfaring som korog korpsdirigent, visesanger, band og storband-musiker. Sentral i
musikklivet i Folldal siste 40 år, samt pådriver ved opprettelsen av Folldal
Musikkskole. Jobber som kulturskolelærer i både Alvdal og Folldal samt
musikklærer ved Folldal skole. Fikk Folldal Kommunes kulturpris i 1998.
Andriy Zimenko
Kommer fra Zaporizhzhia i Ukraina og har flyttet til Folldal hvor han har
fått jobb som organist og kulturskolelærer. Andriy er utdannet pianist og
har master i musikk fra Nasjonalt musikkakademi i Kiev. Han har i tillegg
studert komposisjon i to år i Polen. Andriy betegner seg som komponist,
arrangør, musikklærer og pianist. Før Andriy flyttet til Folldal med kone
og sønn på 4 år har han jobbet som pianolærer og lærer i komposisjon og
musikkteori i både Ukraina og Polen.

Ronny Bekken Larsen
Underviser i slagverk, rockeverksted og lys- og lydverksted. Mange års
erfaring fra ulike band. Bakgrunn fra ettårig lydteknikerlinje under
utdannelsen. Jobber med barn og unge ved Folldal Kommunale
Fritidsklubb, fast UKM-administrator, maskinist ved Folldal kommunale
kino og fellestillitsvalgt LO Kommune.

Anne-Hilde Stedal
Underviser i sang og barnekor. Kaller seg selv en «Glad korist». AnneHilde har bakgrunn fra barnekor, kirkekor, tensing. Hun har vært med i Rett
og Slett siden 2006 og er en av fire sangere i gruppa «Pumps».
Utdannelse innen familie- og utviklingspsykologi ispedd noe pedagogikk.
Anne-Hilde legger vekt på at elevene opplever musikkglede, og mener dette
også gir de beste musikalske resultatene på sikt.
Michael Ferrari Sørvold
Underviser i gitar og ulike prosjekter. Har gått tre år på MDD på Tynset, spilt
i band og tatt ulike samspill- og dirigentkurs ved Toneheim og Viken
folkehøgskoler. Spiller saksofon, klarinett, gitar og piano, og har vært med i
Folldal skolekorps og Folldal Janitsjarkorps i mange år.
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Marie Hesselroth
Underviser i visuell kunst. Hun er utdannet barnehagelærer ved Nord
Universitet og jobber som pedagogisk leder ved Plassen barnehage på
Alvdal. Marie har videreutdanning i kunst og håndverk ved Høgskolen i
Telemark og har gått på Strykejernet kunstskole i Oslo. Marie har
tidligere tatt oppdrag som frilansfotograf og grafisk designer. Ellers liker
hun å eksperimentere med ulike handverk på fritiden.

Jon Olav Ryen
Dirigerer Ekko Heimklang. Ansatt som organist i Iladalen kirke i 3 år.
Privat orgelundervisning i 6 år, og lang erfaring i pianospill i ulike
sammenhenger, bl.a. som pianist i Folldal Storband en periode. Dirigent for
Ekko Heimklang fra høsten 2009. Fikk Folldals-prisen i 2012.

Tanja Korban
Tanja Korban har 15 års erfaring som danselærer og koreograf for større
prosjekter og forestillinger i fjellregionen. Hun underviser i dag ved
Tynset og Folldal kulturskoler i flere stilarter og med aldersgrupper fra
1. klasse til og med videregående. Tanja har tilleggsutdanning i
spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning.

Anne Toini Lohn
Underviser i fiolin, tussefløyte og samspillgruppe. Sentral i
folkemusikkmiljøet i Folldal gjennom engasjement i Folldal
Spellemannslag. Har tatt diverse kurs med ulike instruktører, og har gått
ett år på Toneheim med Sven Nyhus som lærer. Spiller saksofon i Folldal
Janitsjarkorps.

Arne Olav Vårtun
Underviser i klarinett, saksofon, sekkepipe, messinginstrumenter,
aspirantopplæring korps, brukskunst, dirigent og instruktør i korpsene
og administrasjon og tilrettelegging i Folldal Kulturskole. 35 års
erfaring som dirigent for kor og korps, lærer i Folldal Kulturskole
siden starten i 1989. Rektor i FKS fra høsten 2000. Fikk Folldal
kommunes kulturpris i 2000 og hederstegn for dirigenter fra Norges
Musikkorps Forbund i 2007.

