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TV: «New Scandinavian Cooking» om lutefisk lages i Hamar

Sparebanken inn
med 300.000,-

■ ■ SEL

Henrik blir
Erlend
Skuespiller Henrik Høie, 40,
stepper inn som ny Erlend i
Kristinspelet i Sel i sommer.
Opprinnelig hadde Pål Christian
Eggen denne rollen som Erlend
Nicolaussøn, Kristins Lavransdatters store kjærlighet, men
Eggen måtte nylig melde forfall
av helsemessige årsaker.
Henrik Høie er utdannet blant
annet med drama fra Høgskolen
i Hedmark, han har ledet middelalderfestivalen i Oslo, spilt ved
Hedmark teater, Maridalsspillet,
Sogn og Fjordane teater.
Kristinspelet settes opp med
fem forestillinger på Jørundgård,
premiere er 24. juni og billetter
finnes ennå.

■ ■ Hamar

Feirer Grieg
og grunnlov

FESTKONSERT: Hamar Domkor
(bildet) og Bernt Ola Volungholen. 
foto Paula Bjerntnes

PÅ TV: Lutefisken skal på TV, i megasuksessen «En bit av Norge»/«New Scandinavian cooking», og fra Hamar. Her er produsent i TellusWorks, Morten Ottesen, turistsjef Tor Rullestad, og lutefiskfestivalens general Oddvar Hemsøe. 
Foto: Jens Erik Jensrud

Hvorfor ikke lage
«New Scandinavian
cooking»/«En bit av
Norge» om lutefisk
fra Hamar? Sparebanken Hedmark
likte også ideen og
gikk inn med
300.000,■ ■Hamar
Remi Laakso
959 78 179 / rla@h-a.no

Hvem av TV-kokkene, Andreas
Viestad eller Tina Nordstrøm, som
kommer til å være programmets

profil, det er foreløpig ikke avgjort
– men opptakene starter i august
– og det skal lutes i fiskebutikken
«Knutstad & Holen» – og det skal
vises flotte bilder fra Hedmarken.
– Hvor kommer denne ideen
fra?
– Jeg ble tipset om «Lutefiskfestivalen» på Hamar, sjekket
dette – og tok kontakt med Oddvar Hemsøe, forteller Morten Ottesen i produksjonsselskapet TellusWorks.
Hamarregionen Reiseliv og Tor
Rullestad ble kontaktet, han elsket selvsagt ideen om å profilere
Hedmarken - og tok igjen kontakt
med Sparebanken Hedmark for å
høre om banken var interessert i
å støtte prosjektet.

140 programmer
– Hvor mye gikk banken inn
med?
– En vesentlig sum, men beløpet må du nesten spørre markedssjef Tore Slettvold om, sier
Tor Rullestad og Oddvar Hemsøe.
Et spørsmål, sendt på sms, til
Slettvold, som satt i møte, ble øyeblikkelig besvart: «300.000,-»
– Hva er budsjettet for slike
programmer?
– Totalrammen er på mellom
1,2 og 1,5 millioner, forteller Ottesen i Tellus Works.
Det er så langt laget 140 programmer
«En
bit
av
Norge»/«New Scandinavian
cooking», programmene er vist
verden rundt; i for eksempel
Amerika og i Kina.

– Hvor mange tror du har sett
programmene?
– Nei ... Det er umulig å si, men
ta for eksempel Kina, og kanalen
«CCTV1», så har denne 1,2 milliarder potensielle seere.
Filmet tidligere
Det er også tidligere laget programmer i serien «En bit av Norge», som sendes i TV2 i Norge, fra
Hedmark. For tre år siden ble det
filmet på Simenstad gård, og i fjor
lagde Andreas Viestad mat på
Domkirkeodden.
Nå skal det handle om lutefisk.
– Dette har et stort potensial,
også utenlands, og vi kommer
også til å fortelle hele lutefiskhistorien; fra fisken tas i nord, til den
lutes og serveres i Hamar, sier
Morten Ottesen i Tellus Works.

Tjue tusen kopier
Et par uker etter den globale lanseringen av spillet «Among the
sleep» er i overkant av tjue tusen
kopier solgt.

■ ■Hamar
Remi Laakso
959 78 179 / rla@h-a.no

Daglig leder i Hamar-selskapet
«Krillbite Studios», Ole Andreas
Jordet, forteller til Hamar Arbeiderblad at de er fornøyd med det
foreløpige salget.
– Responsen har vært veldig god,

men nå har det stabilisert seg som
forventa og vi ligger på rundt
200–300 salg daglig. Hittil har vi
solgt i overkant av 20.000 kopier,
noe vi er veldig fornøyde med, uttaler han.
Det var store forventninger til
spillet, spesielt etter at eksperter
ga gode anbefalinger ut fra demonstrasjoner av spillet som ble
testet – og mange støttet utviklingen av spillet ved å forhåndsbestille. Nå kjemper gjengen i «Krillbite Studios» for å holde salget
varmt.

Hamar Domkor feirer dobbelt
bursdag søndag kveld: Edvard
Griegs og Grunnlovens. Solist er Bernt Ola Volungholen,
fremadstormende operasanger
fra Vallset.
Sammen med pianist Ivan Ivantsjev og programleder Ole Elias
Holck skal domkoret presentere musikk av Grieg, Nystedt og
Sommerro. Solist og pianist har
en egen bukett med Griegsanger og salmer.
Hamar Domkor har ca. 40
medlemmer og ledes av Trond
Vaage, som lover en musikalsk
festaften i Domkirka. Ifølge ham
er koret i fin utvikling og har store planer for høsten. Søndagens
konsert avslutter sesongen.

■ ■ OSLO

Samlet
Eidsvåg
Bjørn Eidsvågs beste tekster er
samlet for første gang.

SPILL: Krillbites Ole Andreas Jordet og Anders Ugland i et øyeblikk kvelden
spillet «Among the sleep» ble lansert. 
Foto: Remi Laakso

«Mysteriet deg» heter høstens
bok fra Bjørn Eidsvåg, og som
tittelen antyder handler det om
kvinner, fristelser, vin, glede, lys
og mørke, rett og galt, tro og
ikke-tro. En oppsummering av
musikerens og tekstforfatterens
første seksti år – via hans eget
univers.
- Noe av det jeg har ment
og skrevet opp gjennom årene
kan muligens oppfattes som litt
klokt og fint, men jeg er jo redd
for at det skal bli litt selvhøytidelig. Jeg får stole på forlaget
her, sier Bjørn Eidsvåg.

