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HAMAR DAMEKORPS: Feiret sine første 15 år lørdag.
FOTO: ELSE MARIT HUSTAD

Hamar Damekorps feiret sitt 15 års 
jubileum i gamle Festiviteten kino 
på lørdag. 
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Festiviteten ble valgt fordi film var 
tema for kvelden. Og film ble det, 
ikke med damene, men som følge 
til en del av kveldens filmmusikk. 
Her fikk publikum se utdrag fra 
både «Pixar» og «Pirates of the 
Carribean», med tonefølge av da-

mekorpset. Allerede når publi-
kum ankom Festiviteten møtte de 
sjokoladeguttene, staselige i sine 
Freia-uniformer, og med både 
melkesjokolade, Firkløver og 
Gullfisk i sjokoladebrettet. Og 
korpset, under ledelse av sin di-
rigent Merete Høgseth, skapte god 
stemning for de cirka 100 fram-
møtte bursdagsgjestene. I tillegg 
til korpset er det vel verd å fram-
heve kveldens solister, korpsets 
egen saxofonkvintett, og flere 
sangsolister akkompagnert av 
korpsets eget husband. 

Gikk til filmen
Damekorpsets konsert lørdag  ■

var en såkalt «Drømmekon-

sert», som innebærer at de fikk 

støtte fra Norges musikkorps 

forbund/Norsk Tipping, og de 

hadde sendt en filmfotograf 

for å lage opptak av korpset 

og intervjuet folk i korpset og 

blant publikum. Det skal lages 

en Drømmekonsert-film, med 

blant annet Damekorpset, som 

reklame for denne muligheten 

for å søke støtte, og for å vise 

hvilke muligheter som gis når 

de økonomiske rammene økes.

Drømmekonsert

FAKTA

Det er stor interesse 
for en lutefiskfestival 
i Hamar. 8. november 
er det kickoff. Så 
starter planleggingen 
av selve festivalen, 
som skal finne sted 
første gang om et år. 
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Det var i høst at initiativtaker 
Oddvar Hemsøe oppdaget at det 
ikke er noen skikkelig lutefisk-
festival her i landet. Samtidig har 
lutefisken lenge hatt en solid po-
sisjon i Hamar i førjulsmånedene. 
Så han tok kontakt med Dag 
Henning Andersen på Pep-
perkværna på Astoria, og 
sammen bestemte de seg for å 
lufte interessen for en større lu-
tefisk-satsing i byen.  

Siden den gangen har de opp-
daget at mange er interessert i 
være med på et slik tiltak. Og nå 
er en del mulige samarbeidspart-
nere invitert til kick-off.

MATTRADISJON
– Vi har stor tro på at Lutefiskfes-
tivalen vil bidra til å sette Hamar 
på kartet og i tillegg markere en 
av innlandets lange mattradisjo-
ner, sier Hemsøe og Andersen.

Selv mener de at en lutefiskfes-
tival i høyeste grad hører hjemme 
i Innlandet. For lutefisken står 
sterkt hos oss, og for det naturlige 
tilbehøret – poteter, erter og ba-

con – ligger vi helt sentralt. For 
ikke å snakke om akevitten, som 
også gjerne er en del av det tradi-
sjonelle lutefiskmåltidet.

BREDT SAMMENSATT
Folk fra spisesteder, produsenter 
og andre mulige samarbeids-
partnere er invitert til kickoffet. 
Og dersom det går slik det nå lig-

ger an til, vil det bli en bredt 
sammensatt festival som skal 
kunne prege byen en helg. Og 
her skal det ikke bare handle om 
å spise og drikke, men knytte lu-
tefisken opp mot både foredrag, 
konserter og kanskje til og med 
teater.

Tanken er at flest mulige spise-
steder neste år vil satse spesielt på 

lutefisk på samme helgen, og at 
også andre utesteder blir med på 
opplegget, for eksempel med 
konsert etter at fisken er fortært.

– Lutefiskmåltidet har alltid 
vært assosiert med hygge og gle-
de, sier Dag Henning Andersen.

– Derfor tenker vi oss at dette 
skal bli en hyggelig høstlig happe-
ning i Hamar.

3000 TONN
Det selges hvert år over 3000 tonn 
lutefisk i Norge. Det er i november 
og desember mesteparten av lu-
tefisken spises, men også i okto-
ber og januar. Spesielt for lutefis-
ken er det at det viser seg at tidlig 
«lutefiskdebut» ofte fører til at en 
ikke spiser lutefisk når man blir 
eldre.

LUTEFISK-KICKOFF: Dag Henning Andersen (t.v.) og Oddvar Hemsøe har fått god respons for sitt utspill om lutefisk-festival i Hamar. FOTO: GEIR VESTAD

MATFESTIVAL: NESTE ÅR ER DET LUTEFISKENS TUR I HAMAR

Kickoff  for lutefi sk

Gunnhild Sundli lanserte sitt solo-
prosjekt på by:Larm i februar med 
singelen «Gi mæ fred».

Nå følger hun opp med en rolig 
kjærlighetslåt, «Du e nær», om å 
tørre å gi seg hen selv om kjærlig-
heten kan være smertefull.

OSLO ■

Nærhet på ny 
Sundli-singleTirsdag er det klart for lansering 

av Åslaug Hagas nye bok «Rød-
grønn».

Hvordan skal det rødgrønne alter-
nativet overleve valget i 2013? Det 
er det sentrale spørsmålet Åslaug 
Haga, en av arkitektene bak regje-
ringssamarbeidet, stiller i boka. Det 
ble skrevet historie da den rødgrøn-

ne regjeringen ble dannet i oktober 
2005. Senterpartiet skiftet side i 
norsk politikk, SV gikk inn i regjering 
for første gang, og Arbeiderpar-
tiet valgte å samarbeide med andre 
– også det for første gang siden 
samlingsregjeringen etter annen 
verdenskrig. Men hva skal til for å 
revitalisere prosjektet?
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Åslaug Haga med ny bok

ÅSLAUG HAGA: Lanserer ny bok tirsdag.


