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Norsk Hardingfelesenter a/s (NHFS) er en organisasjon eiet av Midt-Telemark kommune.
Selskapet var stiftet i 2010, og har som hovedformål å løfte frem vårt nasjonalinstrument,
Hardingfela,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med den rike kulturforankringa hardingfela har i Telemark, er
formålet
å løfte frem instrumentet i en hver sammenheng.
NHFS har siden starten etablert nære og gode relasjoner nasjonalt og internasjonalt.
Vi har et spesielt nært samarbeid med felemiljøet i Hardanger, og har sammen jobbet over flere år
for å få innpass ved den årlige instrumentutstillingen i Cremona i Italia, Cremona musica /
Mondomusica.
NHFS var i år invitert til å delta ved utstillingen og for å arrangere en konsert i Cremona i forbindelse
med festivalen.
Av kjente årsaker blei det ikke noe av i år, men vi er invitert til neste år.
NHFS ser at vårt bidrag internasjonalt, øker interessen for vårt nasjonalinstrument ute i verden.
Ved vårt besøk i Cremona i 2018, etablerte vi nære og gode kontakter for fremtidige aktiviteter.
Norsk Hardingfelesenter har også samarbeidet og bekostet utgivelsen av boka om
Felebyggertradisjonene i Telemark,
«Olaf G. Helland og felemakerkunst i Telemark frem til 1960-årene». Skrevet av Kjell Chr. Midtgaard.
En stor utfordring som NHFS ønsker å ta tak i er felemakerhåndverket i fremtiden.
For å sikre at denne tradisjonen ikke dør ut, ønsker NHFS å samarbeide med felemakere for å lære
dette håndverket videre
til nye generasjoner. Dette vil også øke interessen og statusen for vårt nasjonalinstrument.
Når Departementet nå ønsker en strategi for folkemusikk og folkedans, ber NHFS om at det
vektlegges gode vilkår, også økonomisk
for at arbeidet med å løfte nasjonalinstrumentet vårt opp og frem. Gi gode rammer for de som
ønsker å føre tradisjoner videre med
håndverk, spel og dans.
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