
Detta  
blir dyrt!

lutefiskfestivalen og hamarrevyen  
i samarbeid med hamar teater presenterer:

~ HAMAR•REVYEN 2018 ~



~ Kjære publikum!~
Det er med en god porsjon ærefrykt og litt stolthet at vi kan ønske velkommen til Hamarrevyen. Endelig er byens 
populære høsttradisjon tilbake – etter 33 år!  «Vi» er en sammenskrudd g jeng som mener at den flotte byen 
vår fortjener en revy. Derfor har vi satt hodene våre sammen og forsøkt å skape en variert forestilling, med gode 
tekster og nykomponert musikk.  Med dyktige aktører i nøkkelrollene, tar vi tak i temaer og situasjoner vi alle kan 
kjenne oss ig jen i.

Hamar har en lang og imponerende revyhistorie, og vi som nå ønsker å g jenreise Hamarrevyen, står på skuldrene 
til mange ildsjeler. De eldste av dere vil huske legenden Revy-Per.  Andre har muntre minner fra 80-tallets 
revyer - med Anders Ørbæk, Berulf Taraldsen og Jørn Kolsrud i front. Ideen om en revy tilknytta den årlige 
Lutefiskfestivalen har ligget lenge til mørning og modning. Kanskje lenger enn vi først håpte!  Men entusiasmen 
vant over skepsisen. I år fikk vi det til! 

Om vi skal lykkes å g jøre Hamarrevyen til en årlig begivenhet, er selvfølgelig opp til oss som skaper innholdet. 
Men vi trenger også dere! Hvis byen vil, er vi klare for ny Hamarrevy i 2019!

Det er mange som fortjener en stor takk, ikke minst det strålende ensemblet og alle 
andre som har bidratt med dugnad. Det er likevel på sin plass å rette en ekstra stor takk 
til Ida Marie Vik, Ørnulv Snortheim og Bjarte Ytre-Arne. Uten dem hadde du ikke 
sittet i denne stolen i kveld. 

Vi ønsker deg en særdeles hyggelig kveld, i disse sjelfulle, tradisjonsrike lokalene.

 Oddvar Hemsøe
Initiativtaker og ansvarlig produsent

Ida Marie Vik
Kreativ produsent, tekstforfatter og skuespiller
Ida er fra Sortland, utdanna skuespiller, men har også jobba mye som regissør. Nå er 
hun til daglig produsent ved Teater Innlandet. Hun har laga revy sammen med den 
prisvinnende komikeren Eirik del Barco Soleglad, og turnert sammen med Paul Håvard 
Østbye (Urbane Totninger). I Hamarrevyen 2018 har Ida leda framdriften, hatt ansvar 
for visuell design, skrevet tekster – og står på scenen i en rekke roller, som viser hennes 
mangfold som artist.

Ørnulv Brun Snortheim
Komponist, musikalsk leder og idéutvikler
Siden fylte 16 år har Ottestadgutten livnært seg som gitarist og arbeidet med store  
artister i studio og på turné. Nærmere 30 utgivelser har han deltatt på, og konserter  
holdt i hver en krok av Norges land. Ørnulv har produsert, arrangert, komponert og 
mikset musikk for NRK, TV2, Riksteateret, Turneorganisasjonen, Den Kulturelle 
skolesekken, Haddy Njie, Erik Faber m.fl. Ørnulv har vært kapellmester på en rekke 
forestillinger og produserer til stadighet ny musikk i sitt eget studio.

Bjarte Ytre-Arne
Kreativ rådgiver og tekstforfatter
Bjarte liker å skape. Slik han har g jort det g jennom radio og TV – som programleder, pro-
dusent, regissør og sjef. Det starta i NRK, med Halvsju og Midt i Smørøyet. I 1990 flytta 
han tilbake til Hamar og blei med på utviklinga av Video Øst – seinere fabelaktiv as. Ved 
siden av radio- og TV-karrieren, har han vært tekstforfatter, musiker og komponist, gitt ut 
et par bøker, og bidratt med muntre petiter og samfunnskommentarer i  både HA og HD.



Andreas Amb
Multikunstner, gårdsarbeider og showbizzfyr.
Andreas er oppvokst på gård i Ringsaker, utdannet siviløkonom, og har nå flytta tilbake 
til hjembygda. Her sjonglerer han mellom «seriøs jobb», gårdsarbeid og artistliv. Han har 
allerede lang  fartstid som underholdningsartist. Bl.a. fem år med studentrevyer, som  
den prestisjetunge UKA-revyen på Ås. Andreas er også 50 % av søskenparet Amb,  
som hvert år setter opp både sommer- og juleshow i Ringsaker og Hamar.  

Anne Persdotter Flugstad
Kulturformidler, koreograf og skuespiller
Anne er fra Ottestad i Stange. Utdannet adjunkt med videreutdanning i fortellerkunst. 
Hun er kulturformidler innen sang, musikk, teater, fortelling – og har levd av dette siden 
1999. Anne har turnert for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spasérstokken 
og Rikskonsertene, med egenproduserte forestillinger. Hun har jobba med en rekke 
musikere innenfor sjangere som viser, jazz, gospel og folkemusikk – og deltatt på mange 
ulike plateinnspillinger. 

Erlend Nicolaisen
Tekstforfatter, skuespiller og markedsfører
Erlend er bosatt på Hamar, der han studerer digitale medier ved Høgskolen Innlandet. 
Han er en kløpper på QR-koder og andre nymotens teknologiske ting, selv om han 
elsker et godt parti sjakk og gamle filmer. Erlend er et revytalent og en positiv kar, som 
vi oppdaga på Høgskolens studentrevy i fjor. Gjennom tre år i Studentrevyen, har Erlend 
bidratt som en g jøglende skuespiller og hatt ansvar for de fleste tekstene.

Jonas Kippersund
Tekstforfatter og skuespiller
Jonas har studert teatervitenskap i Bergen og gått på Bergen Teaterskole. Etter dette 
jobba han ved Teateret Vårt i Molde. Ved siden av skuespillerjobben, er han dramatiker 
og instruktør. Jonas skrev manus for Hamar Teaters høstkomedie 2017: Hamar 2038. 
Han har også medvirket i filmer som Little fair maid og den svenske filmen Den bästa 
vännen og spilt Pelle Pirat i serien Kaptein Sabeltan. Jonas er fast skuespiller for Turne-
kompaniet på Hamar.

Marianne Csirmaz Steinsrud
Idéutvikler og regissør
Marianne har studert teatersport og teaterimprovisasjon, og er utdanna teaterpedagog 
fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har jobba som frilansskuespiller, regissør og pedagog. 
Hun har også regissert og stått på scenen i det populære sommershowet «Totenslagere», 
og har jobba mye med Torbjørn Dyrud. Marianne er en ettertraktet kursholder i  
improvisasjon og teaterteknikk. Til daglig jobber Marianne som kultursjef i Eidsiva  
bredbånd på Lillehammer.



Jonas Østby Martinsen
Bass
Jonas er ekte Hamargutt. Gikk på musikklinja på Stange vgs. Bodde i Oslo i 6 år før han 
flytta tilbake til Hamar for et par år siden. I Oslo-perioden jobba Jonas med forskjellige 
band live og i studio:  pop, rock, jazz og viser. Studerte ved Universitetet i Oslo, og nå ved 
Høgskolen i innlandet, hvor han tar en Master i norsk! For tida  aktuell som bassist og 
låtskriver i Indie-folkbandet Madelen’s Request og en rekke andre prosjekter  
– som Hamarrevyen 2018.

Martin Utby
Slagverk
Martin er oppvokst på Hjellum og Stange. Gikk musikklinja v/ Stange vgs, deretter  
Gardemusikken, ett år på høgskolen på Hamar, før han tok Bachelor på musikk- 
konservatoriet i Kristiansand. Tar nå master i utøvende musikk samme sted. Martin  
ha vært med i mange bandprosjekter, spesielt på Sørlandet, men har også turnert  
mye i hele landet.

Lydtekniker: 
Fredrik Ryberg
Lystekniker: 
Simen Jægersborg Mathisen

PR-assistent: 
Malin Aarhus
Rekvisitt- og kostymeassistent: 
Tirna Kristine Mellum

Oda Elise Bratlie Lund, Ingrid Vangsgraven Stubberud,
Synne Rakstad-Larsen

Tiril Sophie Randen Ramberg, Runa Sætervoll, Ingvild Floden

Vi er glade for å ha fått med oss 6 unge dansere fra ps:DanceCompany.
Therese Slob og hennes prosjekt Ps:Dance, ønsker å skape et dansemiljø som florerer  
av energi, lidenskap og kreativitet hvor du kan være deg selv, treffe nye venner og utvikle 
talenter innen dans. De vet at dans er en fantastisk måte å uttrykke deg selv på og alt 
som bor i deg. Ett universelt og ærlig språk som ikke kjenner landegrenser eller trenger  
å gå omveien g jennom ord.
Derfor har de valgt å kalle dansestudioet ps:Post scriptum (after writing/stop talking)  
– just dance!



~PROGRAM~
Prolog til Hamar Vik/Kippersund/Snortheim

Et ællminnli kor Vik/J & M Philips

Skravla går Flugstad/Kippersund

Sang tel en lutefesk Vik/ Cohen /Bremnes

The Blending Snortheim

Et itte helt ællminnli kor Vik/Steinman

Skal det være et tårn? Ytre-Arne/Snortheim

Natta! Ytre-Arne

Detta blir dyrt! Ytre-Arne/Snortheim

~ PAUSE~
Pausen er over Ensemblet/Snortheim

Et ænnsles kor Vik/ Perren & Fekaris

En togpendlers mareritt Kippersund

Dobbeltspor for gospelkor Ytre-Arne/ Snortheim

Et absolutt helt ænnsles kor Vik

Ut i Hyttemakergrend Ytre-Arne/Hemsøe/Flugstad/Amdahl

Praktikanten Nikolaysen

Nettverktango Tekst/mel/koreografi: Vik.  Arr:Snortheim

Hen vart det ta dom? Ytre-Arne/ Snortheim

Mordet på E6 Nicolaysen og ensemblet

Hamars Hjerte Vik/Snortheim
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