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Onsdag 3.11 kl.20:00 (Premiere) 
Torsdag 4.11. KL.18:00 og 21:00
Fredag 5.11. kl.18:00 og 21:00 
Lørdag 6.11. Kl.18:00 og 21:00

Søndag 7.11. Kl.15:00

lutefiskfestivalen i samarbeid  
med hamar teater presenterer:



~Kjære publikum!~
Velkommen til Hamar teater og til Hamarrevyen 2021!  
Endelig er det lov å fylle alle setene i denne ærverdige og sjelfulle salen.  
 
I år har vi utvidet med en ekstra forestilling – på søndag 7.11 spiller vi matiné kl 15.00.  
Med andre ord har etternølerne ingen unnskyldning til ikke å bidra til at vi setter ny  
publikumsrekord i år. Målet er å slå den forrige rekorden på 1100 solgte billetter.  
 
Vi som legger vår sjel i Hamarrevyen, er en herlig miks av profesjonelle og amatører, som alle  
har et stort hjerte for HAMAR som by og REVYEN som sjanger, og som forstår at det må en viss 
dugnadsinnsats til for å gjøre Hamarrevyen til den merkevaren vi har ambisjoner om.  
Vi vet at humor ikke er standard hyllevare. 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, en smule ironi – og kanskje 
synes noen at vi beveger oss på kanten. Det må vi tåle. 
 
Til slutt: En stor takk til våre sponsorer. Uten dere hadde vi ikke greid å realisere drømmen vår om  
å gjenreise Hamar som revyby.  Og til deg som har funnet din plass i disse tradisjonsrike lokalene: 
Gi sidekameraten en stor klem – og nyt kvelden! 

Vi håper at vi fortjener å se deg neste år også!

Oddvar Hemsøe
Initiativtaker og ansvarlig produsent



Anders Grobstok Dalen  Skuespiller
Anders er ekte hamargutt og har utdannelse fra bl.a Romerike Folkehøgskole og 
Bårdar Akademiet. De fleste kjenner han som journalist i Hamar Arbeiderblad, 
og mange har blitt kjent med ham g jennom hans betydelige 
og langvarige engasjement i teatermiljøet i Hamar. 

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. Når han ikke spiller revy, 
spiller sjakk eller ser gamle filmer, er han til daglig å finne på Elkjøp. Du skal se han har et 
kjøleskap på lur hvis du kjøper sykkel, eller omvedt. Gjennom tre år i Høgskolens 
Studentrevy, var Erlend den store gjøgleren og ansvarlig for de fleste tekstene.

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! 
Han sier selv at han ikke var noe skolelys, men at han derimot hadde den lyseste luggen. 
Remo er et impulsivt mulitalent med et oppkomme av idéer som kommer tett som 
hagl, og derfor er det ikke alltid sketsjene er helt like fra forestilling til forestilling. 

Ida Marie Vik  Skuespiller og regissør
Ida har bodd på Hamar siden 2010, og jobber til daglig som produsent ved Teater 
Innlandet. Hun har tidligere jobbet mange år som skuespiller og regissør. Hun 
har turnert for Rikskonsertene, Nordland Teater, Nordic Black Theatre og den 
kulturelle skolesekken, og spilt i ulike frigrupper i Oslo. Som regissør har hun blant 
annet jobbet 2 år for Nordland fylkeskommune som sceneinstruktør. Ida kommer 
opprinnelig fra Sortland i Vesterålen, og har bodd en del år i London og Oslo før 
hun bosatte seg på Hamar.  

Anne Persdotter Flugstad  Skuespiller
Anne er Ottestadjente med formell utdanning som adjunkt med videreutdanning 
i fortellerkunst. Hun er fulltids, frilans kulturformidler, sanger og skuespiller. Anne 
har blant annet turnert for Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spasérstokken 
og Rikskonsertene med egenproduserte forestillinger. Dessuten har hun mottatt 
en rekke ulike priser for sitt arbeid som utøvende artist. 

~PÅ SCENA~

PS DANS
Amanda Orshaug, Gerd Eline Røhne,  Lidija  Vidić, 
 Marie Torp, Oda Margrethe Lindstad



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 jennomført 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 
musikk linja, 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. Spiller også i bandet Tammatoys.

Martin Utby  Slagverk
Martin er oppvokst på Hjellum og i Stange. Gikk musikklinja ved Stange vgs. Etter det: Garde-
musikken, 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 band prosjekter, 
og bruker i dag mye tid på prog-rock og slåttetromme –helst en blanding av disse to.

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



~PROGRAM~
1 Velkommen Vik/Pottle/Hendson

2 Tore på sidesporet Martinsen

3 Arbeidskameratene Martinsen/Ytre-Arne/Hjelte/Skogmann

4 Hvor skal vi sende pasienten? Ytre-Arne

5 Storsykehus-blues Ytre-Arne

6 Tinder-date Nicolaisen og Flugstad

7 Øvingshelg i heimen Vik

8 Så nære Martinsen

9 Smart mord Nicolaisen

10 En ærekrenket pølse Grobstok Dalen

11 En drøm blir oppfylt Finborud/Løken/Simensen/Kolsrud/Weiss/Baum

12 Skal vi itte danse? Ytre-Arne/Ronson/Mars
13 Det handler om å surfe  

- på eldrebølgen
Dalbakk

14 Salong Tindre Martinsen/Vik

15 Mitt Hamar Ytre-Arne/Nybrott

16 Rett skal være rett! Ytre-Arne

17 Det finnes alltid en omvei Martinsen

18 Takk for i år



Regi:
Ida Marie Vik og Espen Alknes

Musikalsk ansvarlig:
Fred Dalbakk

Koreografi:
Emilie Fuglestad

Lysdesigner:
Olav Nordhagen

Scenografi:
Ida Marie Vik 
Kostymer:
Ida Marie Vik og Anne Persdotter Flugstad

Lydansvarlig:
Peter Dalbakk

Lystekniker:
Eivind Strømstad

Leder for Idé- og tekstutvikling:
Bjarte Ytre-Arne

Produsent:
Ida Marie Vik

Produksjonsassistent:
Camilla Wilhelmsen

PR og markedsføring:
Remo Andre Martinsen
Bjarte Ytre-Arne
Oddvar Hemsøe

Styringsgruppa:
Oddvar Hemsøe
Ida Marie Vik
Bjarte Ytre-Arne
Remo Martinsen

Økonomi:
Oddvar Hemsøe

Foto:
Arnfinn Johnsen

Revysjef:
Oddvar Hemsøe

Oddvar Hemsøe Revysjef og leder av styringsgruppa
Oddvar er opprinnelig sandefjording som g jorde innlending av seg for 40 år siden. 
Han har en allsidig erfaring både som lærer, journalist, rådgiver og fra lederjob-
ber innen kommunikasjonsfaget bla i Moelven-konsernet og Eidsiva energi. Har 
initiert Hamarrevyen.

Bjarte Ytre-Arne Idémaker, tekstforfatter og medlem av styringsgruppa
Bjarte har jobba som programleder, manusforfatter, produsent og regissør for 
radio, TV og scene. Har også vært arenaprodusent for OL, World Cup og andre 
store events. 

~Ansvarlige~

~i kulissene~



Hamar teater:
Inga-Live Kippersund
Anders Kippersund

Våre programannonsører:
Astoria blomster
Gullsmed Børke
Lille Lone
Pizzanini
StudioNSW

Og ikke minst - våre sponsorer:
Advokatfirmaet MAGELI
CC Hamar
CREDO GRUPPEN AS
Hamar Media
Hamar kommune
Fotograf Arnfinn Johnsen
Sparebankstiftelsen Hedmark
VICTORIA-kvartalet
Ferskvann Reklame- og designbyrå

~Takk til~



         ÅPENT HVER DAG!         ÅPENT HVER DAG!



         ÅPENT HVER DAG!         ÅPENT HVER DAG!



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 
LANDSKAP
INTERIØR

WWW.STUDIONSW.NO

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

Vangsvg. 23, Hamar
Tlf. 62 52 32 88

astoriablomster.no

astoria blomster



Åpningstider:
Hverdager fra kl. 11.00 med lunsj

Helger fra kl. 12.00Torggata 24 - Hamar - tlf: 62 52 49 65

MED FULL PIZZAMENY

Alle pizza hentes på hjørnet

Hjørnet har egen meny inkl. alle typer pizza
Alle rettigheter

Velkommen til


