
lutefiskfestivalen i samarbeid  
med hamar teater presenterer:

HAMAR TEATER

HAMAR•Revyen
2020
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Onsdag 4.11 kl.20.00 (Premiere) 
Torsdag 5.11. KL.18.00 og 21.00
Fredag 6.11. kl.18.00 og 21.00 
Lørdag 7.11. Kl.18.00 og 21.00



~Kjære publikum!~
Velkommen til Hamar teater og til Hamarrevyen 2020, den  tredje i rekken! 
Året det var så bratt, så kronglete og så uforutsigbart. Da Covid19-pandemien 
rammet oss i midten av mars, ble alt plutselig usikkert. Spørsmålene vi stilte oss 
var selvfølgelig: Kan vi spille revy, eller må vi avlyse? Mange valgte det siste. Vi 
er stolte over at vi valgte å krumme  nakken og gi jernet. Er noe vi trenger for 
tida, så er det å le – og le sammen! 

Revy er fengende musikk, latter, ironi og vennligsinnete sleivspark mot det meste. Hva er egentlig 
mer helsebringende og smittende enn å fryde seg over andres begredelighet og egen fortreffelighet?
Vi som presenterer Hamarrevyen 2020 er i hovedsak de samme folka som tidligere. I fjor nådde vi 
målet om å selge 1000 billetter på i alt fem forestillinger. Vi solgte nesten 1100, og responsen var 
kjempepositiv. Så mange billetter greier vi ikke å selge i år. De nasjonale smittebestemmelsene setter 
en stopper for det. Derfor klemmer vi til med to forestillinger både torsdag 5.11, fredag 6.11 og lørdag 
7.11. Og vi krysser fingrene for at båten bærer, og at vi greier å dekke utgiftene.
Vi som legger vår sjel i Hamarrevyen, er en herlig miks av profesjonelle og amatører, som alle har 
et stort hjerte for REVYEN som sjanger, og som forstår at det må en viss DUGNAD til for å gjøre 
Hamarrevyen til den merkevaren vi har ambisjoner om. Vi vet at vi legger hodene våre på skafottet; 
for dommen kan være nådeløs. Og vi vet at humor ikke er standard hylle vare. For oss handler det først 
og fremst om å ta fatt i et bredt spekter av temaer som alle kan kjenne seg igjen i. Først og fremst for 
oss som bor i Hamarregionen, men også tilreisende skal kunne fryde seg over vennligsinnet harselas. 
Til slutt: En stor takk til et fantastisk ensemble. Dere er rett og slett strålende! Og til du som har 
funnet din plass i disse sjelfulle, tradisjonsrike lokalene: Hold avstand! Nyt kvelden! Vi vil gjerne se 
deg på Hamarrevyen i 2021 også. 

Oddvar Hemsøe
Initiativtaker og ansvarlig produsent

Fakta om Hamarrevyen
Idéen om en revy i Hamar dukket opp allerede i 2015/2016. Oddvar Hemsøe, mannen bak Lutefisk-
festivalen, ønsket å gjøre noe mer ut av kulturtilbudet under den årlige hyllesten til lutefisken. Han 
trommet sammen noen kreative hoder; deriblant Bjarte Ytre-Arne og  Ørnulv  Snortheim. Vi skulle 
lage Lutefiskrevyen. Men skifta etter hvert navn, til det mer tradisjons rike – og kanskje forpliktende 
– Hamarrevyen. I 2018 kom Ida Marie Vik med i ensemblet og har etter det – ved siden av å være 
skuespiller – vært vår utøvende produsent, med ansvar for regi. 
Hamarrevyen er registrert som forening i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene. 
I  ved tektene står det blant annet: «Foreningens formål er å arrangere revy i Hamar i  forbindelse med 
den årlige Lutefiskfestivalen. Revyen skal både tuftes på byens tidligere/gamle revytradisjoner og 
samtidig ha kunstneriske ambisjoner om å fornye revyen som  kunstnerisk sjanger og uttrykksform. 
Revyen skal begeistre og underholde Hamars inn byggere med en viss ironi og kjærlighet til byen.»
Hamarrevyen ledes av en styringsgruppe som består av Oddvar Hemsøe (leder), Ida Marie Vik 
og  Bjarte  Ytre-Arne.



Anders Grobstok Dalen  Skuespiller
Anders er fra Hamar. Har utdannelse fra Romerike Folkehøgskole og 
Bårdar Akademiet. Han har vært aktiv i teatermiljøet i Hamar siden 
 barneskolealder

Erlend Nicolaisen  Skuespiller
Erlend har studert digitale medier bl.a. VR-teknologi 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. 
Gjennom tre år i Høgskolens Studentrevy, bidro Erlend som en g jøglende 
skuespiller og hadde ansvar for de fleste tekstene der.

Remo Andre Martinsen  Skuespiller
Remo er født og oppvokst på tjukkeste Storhamar, og selv om han ikke 
bor der så hevder han at – du kan ta gutten ut av Storhamar, men aldri 
ta Storhamar ut av gutten! 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 også i 
årets revy, og at ikke lyset var et møtende tog.

Ida Marie Vik  Skuespiller og regissør
Ida er opprinnelig fra Sortland i Vesterålen, men har bodd på Hamar 
siden 2010. For tiden ansatt som produsent ved Teater Innlandet. Hun 
har tidligere jobbet mange år som skuespiller og regissør. Turnert med 
 Rikskonsertene, Nordland Teater, Klovner i Kamp, Paul Håvard Østby 
(Urbane Totninger), Den kulturelle skolesekken og Nordic Black Theatre.

Anne Persdotter Flugstad  Skuespiller
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.

~PÅ SCENA~

PS DANS
Emilie Fuglestad (koreoraf), Amanda Orshaug, Gerd Eline Røhne, Lidija Vidić, 
 Marie Torp, Sabrine Nordli Kristiansen og Tiril Sofie Rattsø Fasting.



Regi:
Ida Marie Vik
Musikalsk ansvarlig:
Fred Dalbakk
Koreografi:
Emilie Fuglestad (PS DANS) 
og Ida Marie Vik

Kostyme og scenografi:
Ida Marie Vik
PR og markedsføring:
Bjarte Ytre-Arne  
og Oddvar Hemsøe
Ansvarlig produsent:
Oddvar Hemsøe

Foto:
Torkil Storli  
og Bjarte Ytre-Arne
Takk til:
Jonas Kippersund  
og Hanne Seem Murbreck

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

~BANDET~

Arild Dragesæt  Tangenter
Vestlending som har bodd på Hamar i over 20 år. Har hovedsaklig arbeidet 
som lærer, men har også vært en aktiv bruksmusiker i området. Erfaring 
fra mye forskjellig: Musikk til revy, teater og show, akkompagnement til 
solister, konserter med store og små orkester og noen egne produksjoner. 
Arbeider i dag som lærer ved Wang Hamar.

ØYSTEIN UTBY  Bass
Er frilans musiker og lærer. Bor og jobber til daglig på Stange. Er basslærer 
på Øystein Utby musikklinja, Stange videregående. Har g jennom årene 
spilt i ulike kor (soul/gospel) og oppsetninger, revyer og en rekke orkester/
band innenfor mange ulike sjangre. Trives spesielt godt innenfor sjangrene 
funk, fusion, jazz-rock og progrock. Jobber for tiden med plateutgivelse 
med sitt band Tammatoys, som slippes i nov. 2020

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  påfølgende Master i utøvende musikk ved konservatoriet i 
Kristiansand. Martin har vært med i mange bandprosjekter, og bruker i dag 
mye tid på prog-rock og slåttetromme –helst en blanding av disse to.



~PROGRAM~
 
1 Her i vår by Tekst: Anders Grobstok Dalen 

Korreografi: Ida Marie Vik 
Originalmelodi: Under the Sea

2 Løp mot trygghet Tekst: Erlend Nicolaisen

3 Korps Tekst: Bjarte Ytre-Arne. Musikk: Kan diskuteres

4 Koronavirus Fred Dalbakk – fritt etter Jan Erik Vold

5 Jeg savner at jobben var 
hjemme

Tekst: Anders Grobstok Dalen 
Originalmelodi: I Wish I Could Go Back to College

6 Doris og Leif Kåre Tekst: Remo Andre Martinsen

7 Når jeg blir gammel Tekst og melodi: Fred Dalbakk

8 Itte i vår tid Tekst: Bjarte Ytre-Arne

9 For en sommer det var Tekst: Ida Marie Vik. Originalmelodi: Summer Nights

10 På tråden Teskt: Bjarte Ytre-Arne

11 Godt levert Tekst: Fred Dalbakk

12 Dialektologen Tekst: Anne Persdotter Flugstad  
og Remo Andre Martinsen

13 J’taime Tekst: Ida Marie Vik Koreografi: Emilie Fuglestad

14 Klikkbart.no Tekst Erlend Nicolaisen

15 Doris og Leif Kåre 2 Tekst: Remo Andre Martinsen

16 Sammen for Innlandet Tekst: Bjarte Ytre-Arne 
Originalmelodi: Sammen for livet

17 Fysisk komedie-sketsj

18 En annen dans (Sjetil og Mia) Tekst: Anne Persdotter Flugstad og Bjarte Ytre-Arne 
Originalmelodi: Dance Monkey

19 Skal det være et munnbind? Tekst: Ida Marie Vik og Bjarte Ytre-Arne

20 Hamar Tekst: Anne Persdotter Flugstad 
Originalmelodi: Georgia On My Mind

21 Doris og Leif Kåre 3 Tekst: Remo Andre Martinsen

22 Finale Tekst: Anders Grobstok Dalen  
Originalmelodi: Under The Sea
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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

~glimt fra 2019~



Bildetekst

Bildetekst



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



ARKITEKTUR 
INTERIØR
DESIGN

WWW.STUDIONSW.NO

SENTRUMSKVARTALET

MATKVARTALET

“BANKEN” STRANDGATA 41
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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!

Ditt naturlige valg  
når du skal ha blomster  
til alle livets anledninger

Vangsvg. 23, Hamar
Tlf. 62 52 32 88

astoriablomster.no

astoria blomster





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


