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Blommenholm. Ting 
skjer på Solvik 
sykehjem, hvor de blant 
annet tilbyr konserter i 
regi av Den kulturelle 
Spaserstokken.

Nylig var duoen Morten Fagerli 
(40) på piano og Germaine Bouts 
Hexeberg (fløyte) på populært 
gjenbesøk, og presenterte kjente 
og kjære stykker fra den klassiske 
musikkverden i sin høstkonsert.
Musikerne møttes på Asker kul-
turskole hvor begge underviste i 
henholdsvis piano og fløytespill. 
Germaine er fra Nederland, og 
kom til Norge for 20 år siden. Hun 
er bosatt i Bærum og arbeider 
fremdeles på Asker kulturskole. 
Selv har Morten arbeidet der i ni 
år.

– Vi starter med en melodi fra 
1700-talls Frankrike med tittel 
«Tamburinen», opplyste Morten 
Fagerli, da han ønsket tilhørerne 
velkommen.

Han forteller at duoen har spilt 
sammen i 13 år, og er stadig på far-
ten rundt om i Asker og Bærum, 
og i hele landet for øvrig. I årenes 
løp har de avlagt rundt 500 institu-
sjoner en musikalsk visitt, noe de 
håper det skal bli enda flere av i 
tiden fremover. Programmet fal-
ler tydeligvis i god jord, og tanken 
er at publikum skal dra kjensel på 
de forskjellige melodiene.

Dette er musikkopplevelser 
begge synes er veldig givende, 
men de har også andre typer 
konserter blant annet i samar-
beid med Akershus Musikkråd. 
Programmet tilpasses de enkelte 
steders egenart. Men de legger 
ikke skjul på at de liker seg spesi-
elt godt på Solvik. Her er det en 
flott hage som sentrum, og institu-
sjonen som sådan er svært hjem-
mekoselig.

– Vi opplever god kontakt, selv 
om noen selvsagt er veldig syke, 
og har forhåpentlig glede av det 
på sin måte. Andre har vokst opp 
med musikk, og forteller at de har 
stor glede av musikken. Den både 
gleder og vekker gamle minner til 
live.
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