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LUTEFISKFESTIVALEN: ÅTTE SPISESTEDER ER MED I ÅR

Mange vil delta
1. september startet
påmeldingen til årets
Lutefiskfestival. Over
130 er allerede
påmeldt, forteller
festivalsjef Oddvar
Hemsøe.
■ ■HAMAR
Geir Vestad
915 29 690 / gve@h-a.no

– De første satt klare ved pc-en
allerede natt til tirsdag for å sikre
seg plasser, sier Hemsøe. For bestillingen skjer kun via festivalens
hjemmeside, i tilfelle noen tror
det greier seg å ha sagt fra i fjor at
de kommer igjen i år.
I fjor trakk festivalen mellom
600 og 700 deltakere, som var en
liten nedgang i forhold til det første året. Men Oddvar Hemsøe satser på økning igjen i år.
For i år er det enda flere steder
der det blir mulig å skaffe seg et
lutefiskmåltid mellom 4. og 7. november.
DISSE ER MED
Spisestedene som er med i år, er:
• Bryhni Søndre i Romedal (bare
lørdagen)
• Kafé Valuta
• Hamarstua
• Hos Hai i Brumunddal
• Basarene
• Scandic Elgstua i Elverum
• Schwenckes vinkjeller
• Simenstad gård i Ringsaker
INNLANDSFATET
– Vi ønsker å synliggjøre innlandsfatet. Derfor ville vi også ha
med Elgstua i Elverum, sier Oddvar Hemsøe.
Ut over det, blir det både faste
innslag og noen nye. Ikke minst
ønsker han at festivalen skal bli

KOMMER: Lutefiskfestivalens eneste æresmedlem Jahn Otto Johansen kommer i år også.
mer synlig i bybildet på lørdagen
i festivalperioden. Blant annet
skal de stille med egen stand på
Bondens marked.
– Innlandet står jo for alt tilbehøret, sier Hemsøe.
– Og det overordnede målet er
å koble Innlandet med kysten.
Blant dem som har meldt sin
ankomst, er da også fiskeriminis-

ter Elisabeth Aspaker, som skal
spise på et av stedene på fredagen.
Ellers kommer æresmedlem Jahn
Otto Johansen også i år, slik han
har gjort på de foregående to festivalene.
ARTISTER
Blant fjorårets nyheter var Akevitt
til lutefisk, som ble servert under

festivalen. Nå jobbes det for å få
den inn på Vinmonopolet. Og øl
til lutefisk fra Atna blir det i år
også.
Ellers skal det bli rorbu igjen,
denne gangen på lørdagen. På
torsdagen blir det bokkafé på
Gravdahl, og i Hamar kunstforenings lokaler blir det utstilling av
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foto av Arnfinn Johnsen og Anders Finsland.
Og selv om lutefiskfestivalen
ikke er en musikkfestival, blir det
musikk i år også. De to største
konsertene skjer på Gregers. Her
spiller Silje Nergaard på fredagen,
og Sven Zetterberg på lørdagen
samme sted.

VIL DU MØTE SANDRA?
Sandra Lyng Haugen spiller på Hamar Mart’n 25 sept. kl. 19:30.
Nå har du og tre venner muligheten til å vinne et møte Sandra etter
konserten. Alt du trenger å gjøre innen onsdag 23. sept., er å sende:
«EX SANDRA» til 2345

