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lutefiskfestivalen  
i samarbeid med hamar teater presenterer:

~ HAMAR•REVYEN 2019 ~

HAMAR TEATER
Onsdag 30. 10  kl.20:00 / Torsdag 31. 10.  KL.20:00 

Fredag 1. 11.  kl.20:00 / Lørdag 2. 11.  kl.16:00 
Lørdag. 2.11.  kl.20:00

HAMAR•Revyen
2019HAMAR•Revyen
2019



~ Kjære publikum!~
Det er er en stor glede å ønske velkommen til Hamarrevyen 2019. Det sies at ting er en tradisjon når det er 
g jennomført for tredje gang. Det er definitvt vår ambisjon å skape en tradisjon og g jenskape Hamar som revyby. 
I fjor hadde revyen tittelen «Detta blir dyrt!» Både fordi det er et uttrykk som ofte brukes herover, men også 
fordi vi nok la lista kostnadsmessig for høyt ved første forsøk. Fjorårets revybudsjett måtte g jennom en kraftig 
stussing, men vi kom fint i mål!  Årets revy er smidd over samme lest. Dette krever MYE dugnadsinnsats, men vi 
tror på det vi driver med, og håper at Hamarrevyen ig jen skal bli en merkevare som beriker kulturlivet i Hamar. 
 «Vi» er en sammenskrudd g jeng - som mener at den flotte byen vår fortjener en revy. Derfor har vi ig jen satt 
hodene våre sammen og forsøkt å skape en variert forestilling, med gode tekster, munter ironi og godsinna 
sleivspark til de daglige viderverdigheter i Innnlandets «urbane hjerte».  Årets ensemble har jobbet utrolig godt 
sammen. Vi håper – og tror – at årets revy inneholder noe for enhver smak. Vi mener selv at vi tar tak i temaer 
og situasjoner vi alle kan kjenne oss ig jen i.
Ideen om en revy tilknytta den årlige Lutefiskfestivalen har ligget lenge til mørning og modning - for ikke å si lut-
ing. Heldigvis vant entusiasmen over skepsisen. Selv om vi muligens tråkker på allerede ømme tær, sparker noen 

på leggen, utfordrer «sannheter», skal dere vite at vi g jør dette av kjærlighet til byen vår. 
Så hvis Hamar vil, er vi klare for ny Hamarrevy i 2020!
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 revysjef og regissør Ida Marie Vik og kreativ rådgiver Bjarte Ytre-Arne. Uten denne 
g jengen hadde du ikke sittet i denne stolen i kveld. 
Vi ønsker deg en særdeles hyggelig kveld, i Hamar Teaters sjelfulle, tradisjonsrike lokaler!
 Oddvar Hemsøe
Ansvarlig produsent

Ida Marie Vik
Ida jobber til daglig som produsent ved Teater Innlandet. Hun har tidligere jobbet mange 
år som skuespiller og regissør. Opprinnelig fra Sortland i Vesterålen, men har bodd på 
Hamar siden 2010. Ida er revysjef og regissør. Hun står også på scenen i en rekke roller.

Anne Persdotter Flugstad
Er fra Ottestad. Utdannet adjunkt med videreutdanning i fortellerkunst. Hun er fulltids, 
frilans kulturformidler, sanger og skuespiller. Anne har turnert for Den kulturelle 
skolesekken, Den kulturelle spasérstokken og Rikskonsertene, med egenproduserte 
forestillinger. Og mottatt en rekke ulike priser for sitt arbeid som utøvende artist.

Hanne Seem Murbræck
Ekte Hamarjente, og debutant i årets Hamarrevy. Hanne har sang- og teaterutdanning fra 
NISS og Høgskolen i Innlandet. Hun jobber som formidler og guide ved Anno museum. 
Hanne har mange års erfaring fra et mangfold av teaterforestillinger og konserter. Hun har 
også satt opp egne produksjoner. 

~ PÅ SCENA~



Anders Grobstok Dalen
Anders er fra Hamar. Har utdannelse fra Romerike Folkehøgskole og Bårdar Akademiet. 
Han har vært aktiv i teatermiljøet i Hamar siden barneskolealder, bl.a. som instruktør for 
Hamar Amatørteater i sju år. Han er også utdannet statistiker og data-analytiker, men 
akkurat de kunstene synes han er vanskelig å g jøre på en revyscene.

Erlend Nicolaisen
Erlend er en trivelig halling som nylig har fullført studier i opplevelsesproduksjon og 
interaktive medier. Han er fan av all elektronikk og digitale verktøy - og jobber i dag ved 
Elkjøp, som en av deres aller beste selgere. Han er det yngste tilskuddet i ensemblet, 
og det vises i energinivået hans og det faktum at han er den eneste i gruppen uten 
ryggplager.

Remo Andre Martinsen
Remo bor på Stange, men er født og oppvokst på tjukkeste Storhamar. Påstår at han nå 
er en av de tjukkeste fra Storhamar. Remo var ikke et skolelys, men hadde den lyseste 
luggen. Luggen er borte, men han har sett lyset i enden av tunellen: Hamarrevyen! 
Remo håper at han og de andre skal levere fra scena i årets revy, og at ikke lyset var et 
møtende tog.

Fred Dalbakk
Kapellmester
Fred er ekte Hamar-gutt, og har en lang og allsidig karriere bak seg som musiker, pro-
dusent og lydtekniker, både i studio og TV. Han har utallige produksjoner bak seg, og er 
stolt innehaver av et par gullplater. Han er også utøvende musiker på forskjellige scener, 
bl.a. i Den kulturelle skolesekken, med over 300 forestillinger

~ BANDET~

Jonas Østby Martinsen
Bass
Jonas er også fra Hamar. Gikk på musikklinja på Stange vgs. og jobba noen år i noen år i 
Oslo, med ulike band: pop, rock, jazz og viser. Både live og i studio. Studerte ved Univer-
sitetet i Oslo, og ved Høgskolen i innlandet, hvor han har tatt en Master i norsk!  Jonas 
jobber nå som norsklektor på Elverum videregående skole.

Martin Utby
Slagverk
Martin er oppvokst på Hjellum og i Stange. Gikk musikklinja ved Stange vgs.  Etter det: 
Gardemusikken, ett år på Høgskolen i Innlandet, før han tok en Bachelor og påfølgen-
de Master i utøvende musikk ved konservatoriet i Kristiansand. Martin har vært med i 
mange bandprosjekter, spesielt på Sørlandet, men har også turnert mye i hele landet.



PS Dansere/ PS mix

Kine Magnussen (Rytmisk gymnastikk)
Ingerlinn Sundby (Drilling) 
Wanja Merethe Nerli
Mari Slaatsveen Solberg
Inger Marie Kleppan Georgstad 
Oda Margrethe Lindstad
Lidija Vidic’    (apostrof over c’en)
Mona Agnete Skoglund 
Kirsten Elise Lund 

Koreografi : 
Marte Marie Nordal 

Kreativ rådgiver og PR
Bjarte Ytre-Arne
 
Lyd
Peter Dalbakk
 
Lys
Olav Nordhagen/Simen Jægersborg Mathiesen



~PROGRAM~
 

1 Vi er her – og itte der vi itte er! Vik/Kander

2 Kjølig deal Nicolaisen

3 Visit «Visit Innlandet» Martinsen

4 Sparkepikene (Høyt over fjellet) Vik/ Wilson

5 Luta lei Ytre-Arne

6 Brura Ytre-Arne/Bror Andersen/Høyland

7 Foreldresamtalen Nicolaisen

8 Hedmark + Oppland = sant Ytre-Arne

9 Skrekk og gru  
(Old Town Road)

Hanne T. Åsheim – skrevet for Hamarrevyen 
Nas/Reznor/Ross/

10 To som sjukt har trua Ytre-Arne/Bath

11 Oh My God! Martinsen, Persdotter Flugstad

12 Firefelten Dalbakk

13 De som har schjønt det Martinsen

~ PAUSE~
14 Buhu Grobstok Dalen

15 To av tre kinesere på Østre Torg Ytre-Arne

16 Jerven Dalbakk

17 Vi leker ikke g jenvinning Dalbakk

18 Kjære, før du går… (Piece of My Heart) Vik/Ragovy & Berns

19 Når tida itte strekk tel Ytre-Arne 

20 Nattasang for Greta T Nicolaisen

21 Dom er ta skinn og itte skai! 
(Spirit in the Sky)

Ytre-Arne/ Hugo/Buljo/Rotan/Olsson/Schramm

22 En grepa pedagog Ytre-Arne

23 KM i hjemmehjelp Grobstok Dalen, Martinsen, Nicolaisen

24 Takk for dere! Grobstok Dalen



NORWEGIAN DIAMOND GROUP

Gullsmeden i Strandgaten
Tlf. 62 53 64 50 – www.borke.no 

Tlf. 62 53 64 50 - www.gullsmedborke.no
Gullsmedmester • Dipl. Gemmolog, FGG

Diamantfagmann, FGG • Reg. Takstmann, NGF

GULLSMEDEN I STRANDGATA
Åpent: 
man-fre 10-17 
lør 10- 15

Diamanter

Kvalitet:  TW-SI
Alle størrelser

Velkommen innom  
diamantspesialisten.

NORWEGIAN DIAMOND GROUP



Torggt. 23   2317 Hamar
Tlf. 62 52 32 88

www.astoriablomster.no
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Off. godkjente optikere 
og kontaktlinsetilpassere

Briller • Kontaktlinser

GISET AS

Grønnegata 34, 2317 Hamar

Tlf.: 62 52 12 30 • Mobil: 941 57 473
E-post: giset-as@giset.no

Hvert øyes blikk gjennom Giset optikk!



pizzanini.no

Torggata 24, 2317 Hamar

ÅPNINGSTIDER:
Mandag- fredag fra kl. 11.00
Lørdag - søndag fra kl. 12.00

FOR BESTILLING:

tlf. 62 52 49 65

LUNSJ?
VELKOMMEN INN TIL EN GODOPPLEVELSE!

PIZZA / PASTA / BIFF /SALATER

Pizzanini er en restaurant for alle typer anledninger, både til hverdag og fest. Vi kan tilby mulighet
for langbord og større grupper opp til 70 personer i egne lokaler.

GRATIS WI-FI / 7 LED TV-SKJERMER

SJEKK UT VÅRE TØFFE LOKALER I KJELLEREN.

Lekre lyse og
fine lokaler

NINÌ S
luksussalat
med kylling

Kjeller̀ n har
plass til drøyt
100 personer.
I et eget
mindr rom er
det plass til
25 mennesker.

Pizza for alle
og enhver


