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Fo r e s t i l l i n g e r 2018 : Lørdag 9.juni kl. 17.00 

Søndag 10. juni kl. 17.00 

Mandag 11. juni kl. 18.30 

Tirsdag 12.  juni kl. 18.30 

Onsdag 13.  juni kl. 18.30 
 

kvennstuguteatret.no 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åpent hver søndag til 7. oktober 

-servering av kaffe/te soft og vafler 

Åpningstider 11.00-15.00. 

 
Landhandelen hor somme åpningstider 

- og er åpen til 23. september. 

 
9-13.6 Kvennstuguteotret viser Kiærlighet og kiøkkenbenk 

24.6 Randi Marit Mæhlum og Willy Rustad 

5.8 Hamar Veterankorps - Blåsegruppe 

12.8 Vallset Trekkspellog 

19.8 Fuchsio blomsterutstilling 

26.8 Friluftsgudstjeneste 

2.9 Kom deg ut dogen i samarbeid med turistforeningen 

8.9 Åpning av nyt tribuneanlegg - konsert med  Bernt 

Ola Volungholen m/flere 

16.9 «De Rustne» - Berg/Rustad/Roen 

23.9 Tre Skolder fro Nord-Odal - trekning av årets lotteri 

 
Vi leier ut Kvennstuguo til mindre selskaper, 

Bursdager, julebord etc. 

Vi kon også ordne med guiding rundt i olle 

museumshusene. Plass til 30-35 personer. 

 
Henv. Erik Norstod - 901 86 184 
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Vidar Sandbeck og 
kVennStuguteatret 

 

Vidar Sandbeck beSøkte kVennStuguteatret 

Ved to anledninger. Mange aV hanS ViSer 

ble fraMført i foreStillingen ”hanSen” 
(2002,2003 og 2007). Vidar Var begeiStret 

for det han Så og hørte. Vi  har hatt gleden 

aV å bruke Mer aV Vidar SandbeckS diktning i 

”rakariVa, Vår nære fortid” (2009 og 2010) 
og i ”når liVet danSer” (2015). hanS roMa- 
ner har Vært en Stor inSpiraSjonSkilde, og de 

har gitt grunnlag for Mange replikker. 
Vidar Sandbeck (1918-2005) var født 
på Åsta i Østerdalen. Her bodde han 
praktisk talt hele livet. Han debuterte 
i 1954 med visesamlingen ”I døragløt- 
ten”, og han har skrevet tekst og me- 
lodi til en lange rekke kjente og kjære 
viser. Han romandebuterte i 1962 med 
”Rundtramper og flatfele”, og senere 
utga han mange romaner og barne- 
bøker. Vidar Sandbeck lærte å kjenne 
fattigdommen på kroppen under 
oppveksten. Og dette har han skildret 
enkelt, treffsikkert og alvorlig, men 
også med mye lun humor. Forholde- 
ne i Østerdalen, slik de opplevdes av 
Vidar første halvdel av 1900-tallet, 
hadde mange likheter med situasjo- 
nen på Hedmarken siste halvdel av 
1800-tallet. Vidars far, Emil, født i 1884, 
vokste opp på et lite småbruk i Åsbyg- 
da i Romedal. Som ung mann dro han 
til Østerdalen på tømmerhogging, gif- 

 

 

tet seg der og fikk fem barn. Han ble 
etter hvert bureiser, og fikk sitt eget 
småbruk. Han hadde ofte vansker 
med å få arbeid, mye fordi han var en 
stridbar og bitter klasse-kjemper, og 
dermed var uønsket av en del skogei- 
ere. Fengselsstraff for oppvigleri måtte 
han også tåle. Vidar beskriver vonde 
opplevelser i forhold til farens stolthet 
og stridbarhet. Han beskriver smerten 
ved fattigdommen, men samtidig 
også varmen ved morens forsonende 
holdning, kjærlighet og omsorg. 
I og med at det i år er 100 år siden 
Vidar Sandbeck ble født, var det 
naturlig for oss å ta utgangspunkt i 
hans diktning. Og da Aud Kolltveit tok 
på seg oppgaven med å skrive et nytt 
teaterstykke for oss, lå alt til rette for 
nok en fin opplevelse i Kvennstugua. 
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kjærlighet og kjøkkenbenk 
 
 

Tittelen på årets oppsetting kom 
nesten av seg sjøl. Kjøkkenbenken som 
Jens til slutt klarer å lage, blir et slags 
symbol på en unggutts evne til å mes- 
tre utfordringer. Kjærligheten som han 
møter i stykket, utfordrer ham også på 
mange måter. 
I år er det hundre år siden Vidar Sand- 
beck ble født. Hans viser, stubber og 
romaner er kjente for mange av oss  
med  noen  år  på  baken.   «Kjærlighet 
og  kjøkkenbenk»  er  ikke  en   biografi 
av Vidar Sandbeck, men er bygd rundt 
mange av hans viser, og de som vet litt 
om Vidar Sandbecks oppvekst, kan nok 
kjenne igjen en del av den i møtet med 
Jens. Aud Kolltveit har på en flott måte 
flettet sammen mange av hans viser til  
ei fortelling om unggutten Jens og hans 
erfaringer i overgangen til det voksne liv 
og de kravene han da blir utsatt for. 
Vi har tatt oss den frihet å flytte hendel- 
sene i stykket til midt på 60-tallet, både 
fordi Vidar Sandbeck var svært populær 
på denne tida og fordi vi da kunne smet- 
te inn litt bygdeliv fra Vallset med blant 
annet «fæst på Huset», sparemøter og 
hembrenning. Kanskje er det noen som 
får frisket opp gamle minner her i løpet 
av forestillingen? 
Det er alltid artig å være med på å forbe- 
rede forestillinger i Kvennstuguteatret. 
Noe av det som er spesielt artig i år, syns 
jeg er å se og høre unger og ungdom 
som med liv og lyst synger Sandbecks- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
viser. Når de stemmer i med «Men den 
bæste bilen i væla er den som han har 
nå», da rører det ved noe lengst inne i 
hjerterota! 
Veldig fint er det også å jobbe sammen 
med så mange dyktige folk. Camilla har 
som vanlig styrt skuta med stø hånd. 
Peter har brukt sin kreativitet og lune 
humor og skapt en fin stemning under- 
veis og loset oss i havn. Lillebrors musikk 
og hans orkester har lurt fram smil og 
sangglede hos oss. Ellen  klarte  igjen  å 
få en godt blandet flokk til å yte sitt bes- 
te. Louise har maktet kunsten å få både 
unge og gamle til å danse etter hennes 
pipe, Janne og husflidslaget tryllet fram 
kostymer til liten og stor, Erik skaffet nok 
en gang tilveie alle slags rekvisita, og 
Marjan har ei sikker hand i sminkebua. 
Takk til alle som bidrar til at vi for 25. 
gang kan gjennomføre en forestilling i 
Kvennstuguteatret. En spesiell takk til 



5  

Studio 19 som styrer lyden og som har 
«sølvbryllup» i år. De har hatt ansvaret 
for lyd her helt siden starten. Takk til 
både profesjonelle og amatører som gir 
av sin tid og energi. Takk til alle på scena, 
bak scena, i kiosken og kafeen, på parke- 
ringsplassen og i billettsalget, i penge- 
tellebua og førstehjelpa, og til alle som 
gjør de jobbene som bare vises hvis de 
ikke blir gjort. Takk også til styret – dere 
er en fin gjeng å jobbe sammen med! 
Til slutt - takk til publikum som møter 
opp for å se og høre på oss. Kos dere 
med «Kjærlighet og kjøkkenbenk»! Og 
velkommen tilbake neste år i nytt tribu- 
neanlegg! 

 

gunVor kari aMundSen 

leder kVennStuguteatret 

hei alle SaMMen! 

Det er en stor glede for meg at snøen har 
smelta og bekken ikke har tatt brua, at 
Kvennstugua ligger der og at dere er her. 
Lillebror har luft i belgen, skuespillerne 
har sommerfugler i magen, replikker 
surrer i hodet, bak det ene øret står det 
skrevet dansetrinn fra Louise, bak det 
andre øret regi fra meg... 
Hei, hei Josefine! Ja, det er fine folk over 
alt som sammen skaper denne opplevel- 
sen for nettopp deg her i Vallset! 
Ja, jeg er trygg på at dette skjer, her jeg 
sitter trygt og varmt på Hamar teater i 
slutten av april, mens snøen ligger dyp og 
elva går stri ute i Vallset. 
Ja, det er et stort lappeteppe som sys 
sammen og strekkes ut over scenen foran 
dere. En lang og stolt tradisjon som det er 
en oppriktig glede for meg å være en del 
av. Så takk for tilliten! Og nå! Fort framover 
i alle retninger! 

peter kipperSund 

regiSSør 
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kjærlighet og kjøkkenbenk 
 

Da Kvennstuguteatret kontaktet meg 
for å hjelpe dem med et manus til Sand- 
beck-jubileet, behøvde jeg ikke lang 
betenkningstid. Endelig skulle jeg få 
muligheten til å bli nærmere kjent med 
Vidar Sandbeck sitt forfatterskap. Mange 
av visene hans kunne jeg fra før, men jeg 
oppdaget fort at han også var en glitren- 
de forteller. Erindringsbøkene hans er 
unike; et stykke norsk historie formulert 
så underfundig og poetisk som bare han 
kan. Jeg skjønte fort at det måtte være 
hans stemme som bar dialogene også, 
ikke bare sangtekstene. 
En dag fikk jeg ei Sandbeck-bok av ei 
god venninne som drev med loftsryd- 
ding. Den het Anitras dans, og begynner 
slik: Våren var godt likt. Den kom med 
blå sang, drev faun og fe av dvale og var 
lenge oppe om nettene. Den muntre 
gjøk frå sør, som tente håp og gnidde 
mårådagen blank. Det gjorde våren. Den 
løfterike og trulause. Vi to hadde mye tel 
felles. Bortsett frå at meg var det ingen 
som lengte etter. 
Dette er historien om Rudolf som gjerne 
vil ha seg en kjærest, men ikke våger å 
tru på seg sjøl. Heldigvis kommer Vå-  
ren og oppmuntrer han. «Kjærlighet og 
kjøkkenbenk» tar utgangspunkt i denne 
historien. Men i vår fortelling heter gut- 
ten Jens, etter visa om Jens vankelmo- 
dig. Rudolf kunne vært Jens, Jens kunne 
vært Rudolf, og begge hadde vel  også 
litt av Vidar Sandbeck i seg. 

 

 

Mens bøkene til Sandbeck er fra hans 
egen ungdomstid i tredveåra, har vi 
flyttet handlinga fram til midt på seksti- 
tallet. For det må jo ikke være slik at alle 
Sandbeck-forestillinger er fra tida før kri- 
gen. Sekstitallet var et produktivt tiår for 
Sandbeck, der han gjorde seg bemerket 
både som barnetimeonkel og slager- 
tekstforfatter. Her får dere et tilbakeblikk 
på et særdeles fargerikt tiår, men mest 
av alt er denne forestillingen en bit av 
Vidar Sandbecks univers. 
God fornøyelse! 

 
aud kolltVeit 

ManuSforfatter 
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kjære publikuM! 
 

Velkommen til Kvennstuguteatret 
2018! 
I år er det Sandbeck-jubileum. Og det 
er klart at Kvennstuguteatret skal feire 
det! 
Og vi gjør det på vår helt egen måte. 
Med nyskrevet manus og herlige nye 
arrangementer av Sandbeck sine låter. 
Dette årets forestilling utspiller seg ca 
på midten av 1960-tallet. Vi har ikke 
tidligere vært så nær nåtiden med noe 
annet stykke her i Kvennstuguteatret. 
Og gjett om vi har hatt det gøy med å 
se på mote og tidskoloritt fra den tida, 
både fra Vallset og den store verden. 
Vi gleder oss til å vise deg det vi nå har 
jobbet frem mot hele vinteren og vå- 
ren! 
Jeg har gleden av å koordinere tea- 
terproduksjonen. Og det er like herlig 
hvert år! 
I år som før må jeg bare ta av meg hat- 
ten for alle de entusiastiske folka som 
jobber herute, for at du skal få en god 
opplevelse. - Det er folk på og bak sce- 
na. - Det er et styre som jobber året 
rundt for å styre denne skuta etter en 
langsiktig plan. – Det er alle de frivil- 
lige som stiller opp og serverer kaffe, 
vasker doer, parkerer biler, bygger amfi 

 

 

 
og i det hele tatt står på for at hjulene  
i denne teatermaskinen kan gå knirke- 
fritt. 
Ikke bare legger alle disse menneske- 
ne ned mange timer og mye entusias- 
me, men de gjør det på en slik måte at 
det alltid er god stemning her ute. Vi 
får ting til. SAMMEN! 
Makan til fellesskap skal man lete len- 
ge etter! 
Kos deg her hos oss! Det gjør vi! 

 

 
caMilla brandt 

produSent 
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fra MuSikkanSVarlig 
Hei alle sammen. 
For en trivelig forespørsel! Å bli spurt 
om å bearbeide og tilrettelegge et 
knippe av Vidar Sandbeck sine låter og 
tilrettelegge disse for det fantastiske 
Kvennstuguteateret i hjembygda Vall- 
set, var et spørsmål jeg bare måtte si ja 
til. Det er mange grunner til at jeg set- 
ter spesielt stor pris på dette. Ikke bare 
vokste Vidar Sandbeck opp like ved 
der min mors familie bodde i Åmot og 
var nære venner i oppveksten, men 
Sandbeck har på en positiv måte gitt 
meg inspirasjon til egen musikk fra tid- 
lig barneår og til der jeg er i dag. Det er 
et spenn i hans tekster og musikk som 
gjør det levende og ikke minst spen- 
nende å jobbe med. Tekster og musikk 

henger sjeldent godt sammen, og det 
vitner om en kunstner som virkelig 
kunne sitt håndverk. Hans klassiske 
musikkbakgrunn på fiolin gjenspei- 
ler seg også i hans musikk og er også 
kanskje en av årsakene til at det mes- 
te er så gjennomkomponert. I stykket 
”Kjærlighet og kjøkkenbenk” er det et 
utvalg av Sandbecks verker som noen 
har fått et mere tradisjonelt arrange- 
mang, mens andre er dratt litt mere 
ut på sidelinja. Det vil også snike seg 
inn noen toner fra Vidars mere ukjen- 
te klassiske perler for fiolin. Det er mye 
musikk i stykket og all musikken er for- 
søkt behandlet med den aller største 
respekt. Sett dere godt til rette og nyt 

skuespilleri fra Kvennstuguteaterets 
aktører og tonene fra en av Norges vir- 
kelig store sønner, Vidar Sandbeck. 

 
 

lillebror VaSaaSen 

MuSikalSk leder/arrangør 
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hilSen fra Studio 19 
Sølvbryllup i Kvennstugua! Tenk, det er 
25 år siden vi hadde lyden på den før- 
ste Hu Dagmarforestillingen i Kvenn- 
stugua. Vi satt oppe i skråningen un- 
der en presenning, og hadde noen få 
førstegenerasjons trådløse mikrofoner 
til rådighet. Husker at under gene- 
ralprøven var det styrtregn, og lyden 
virket bare sånn passelig. Bjørka midt 
på plassen, og skorsteinen på Kvenn- 
stugua gjorde tjeneste som høyttaler- 
stativ. Men vi kom i land, og stykket 
ble en suksess. Etterhvert som årene 
har gått, har vi lært å sette pris på folka 
rundt teateret. De har vist en impone- 
rende dugnadsånd, både på scena og 
i kulissene. Noen har dessverre gått 
bort, mens andre overrasker oss ved 
deltakelse, selv om de sikkert hadde 
hatt en god unnskyldning for å ta livet 

med ro på grunn av alderen. 
Vi har vært vitne til mange artige 
episoder, blant annet sauefanging, 
veteranbiler som ikke ville starte, og 
uregjerlige hester. En forstuet fot eller 
to, var heller ingen grunn til å avbryte 
forestillingen. Det har vært spenning i 
lufta før hver premiere, og et lettelsens 
sukk, når den ble vel overstått. 
Takk for tilliten vi er blitt vist gjennom 
alle disse årene. Som gardsgutten Olaf 
sier i Hu Dagmar: ”Det er itte æille som 
har kømmi så langt!” 

fred og SVein 

Studio 19 
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Spennende Med kjærlighet 

Ved kjøkkenbenken! 
Når Kvennstuguteatret setter opp en 
nyforfattet sommerforestilling, bygd 
på Vidar Sandbecks forfatterskap, med 
tittelen Kjærlighet og kjøkkenbenk, så 
begynner jeg nesten ubevisst å nynne 
på refrenget fra Kjærlighetsvalsen. 
Første gang jeg hørte den, så tenkte 
jeg: «Er det mulig på ti linjer (utenom 
refrenget) å beskrive forelskelse, bryl- 
lup, bryllupsfesten med mat og taler, 
at et nytt liv blir født og at historien 
om kjærlighet gjentar seg i neste 
generasjon?» Ja, for Vidar Sandbeck 
var det mulig, og det med den fineste 
formuleringen i norsk litteratur om 
at en ny verdensborger blir født: «Og 
framtida steg over dørstokken inn..». 
Og Vidar Sandbeck skulle sette sitt 
preg på «framtida», gjennom alle sine 
barnebøker, sine barneviser og ikke 
minst gjennom «Barnetimen for de 
minste», og de selvbiografiske fortel- 
lingene om Påsan. I forbindelse med 
at Teater Innlandet satte opp teater- 
stykket Påsan, kan vi lese: «For hundre 
år siden i Åmot, blir en liten gutt født. 
Han er yngst i en søskenflokk på fem, 
og viser tidlig avvik fra de andre. Han 
har kronisk bronkitt, er spe, vokser lite, 
men han har en enorm fantasi og er 
glad i sirup. Gutten heter Vidar Sand- 
beck, men kalles bare for Påsan…». 
Svært mange av Sandbecks viser 

dreier seg om kjærlighet i en eller an- 
nen form. I visa «Anna og Johan» gikk 
de to «forlovet til poteta steg i pris», 
og Anna «fikk som medgift to høns og 
en julegris». Eller den elleville beskri- 
velsen av en fest oppi Østerdalen, vil 
jeg tro, der Ola Torader tok «seg pause 
og gikk seg en tur med mellomste 
datter åt ordfører Mur». Festen tok 
riktig av, og vi ser for oss at «det gyn- 
ge og slang og dingle, og en gammal 
flintskalle vant e kringle». Men det 
som må være den mest lyriske og fine 
kjærlighetsvisa i norsk litteratur, er 
Sandbecks «Blådansen»: 
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«I det fjerne, som et minne, blåner 
natta i mitt sinn. Det var godt, du, at 
vi møttes som to lengsler små i vårlig 
spinn». Men som en bekreftelse på 
Bjørnstjerne Bjørnsons formulering 
om at «hver gledesstund du fikk på 
jord betales må med sorg”, så heter 
det til slutt i Blådansen: «En ska sitta 
att i undring, kanskje du og kanskje  
je. En ska lytte etter fottrinn mens det 
suser ødt i tun og tre» 
Men de fleste av oss vil likevel, når alt 
kommer til alt, synge med Sandbeck 
om at «kjærlighet, kjærlighet – det er 
jammen det beste je vet» 
Men det med kjøkkenbenken er jeg 
spent på. Jeg har ikke klart å finne ei 
eneste vise der Sandbeck har nevnt 
kjøkkenbenken. I Sandbecks oppvekst 
var riktignok kvinnens plass ved kjøk- 
kenbenken. Og Sandbeck har beskre- 
vet bedre enn noen annen hvordan 

«kjerringa hopper i serken sin, og 
kaster seg rundt som en virvelvind.. 
der ho fær over golvet så fort ho vinn 
med pompen i været og knea inn». 
Og gubben får klar beskjed: «Du får 
itte komme inn med skoa på! For her 
er det lemmer og liv om å gjøra med 
påsken og pinsen og jula for døra». 
Jeg er sikker på at også kjøkkenben- 
ken var vasket ren og pusset blank. 
Igjen vil jeg takke Kvennstuguteatret 
for at dere hver sommer gir oss ei 
koselig høytidsstund ved Fosselva. Jeg 
er helt sikker på at dere ikke vil gjøre 
skam på verken kjærligheten eller 
kjøkkenbenken. 

 
nilS a. røhne 

ordfører 
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Teaterorkesteret 
 
 

fra VenStre: Kim Nielsen – div. tangenter, Per David Martinsen – kontrabass,   
Tove Brovold Vasaasen – blåseinstrumenter og gitar, Oline Sofie Bakkom – Fiolin, 
Asta Christin Holen – slagverk og perkusjon, Patrik Wingård – blåseinstrumenter 

og gitar, Tormod Lillebror Vasaasen – musikalsk leder, arrangør og trekkspill 

 

 
Velkomstorkesteret 

 
 

 

fra VenStre: Jan Arne Berg, Trond Søberg, Irene Berg, Kåre Bryhni, Marit Klaf-   
stad, Mette Bjertingstad, Bjørn August Aasen, Åshild Klafstad, Berit Helmersen, 
Magnhild Lersveen, Steinar Kjeverud, Randi Marit Mæhlum Rustad, Willy Ru- 

stad, Reinholdt Flisen, Nils Roen og Rolf Engen. Foto: Dan Cato Røed 
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MelodioVerSikt 

Overture a la Sandbeck av Lillebror 
Vasaasen 

 
 

Vidar Sandbeck sine låter som er brukt 
i selve stykket er: 
Hei, hei, Josefine 
Menuett i mai 
Vårvise i  april 
Jens Vankelmodig 
Regnbågåbrua 
Snekkermester Kavlerud 
Barnefødt i Svinesund 
Ei snerten snelle 
Polka i B-dur 
The Crazy Boys 
Et bittelite miniskjørt 
Andante 
Trekantvalsen 
Signe de yndige piker 
Høna som fekk skinnkåpe 
Jord og himmel 
Strikkemøte 
Somme gubber danser på bordet 
Godnattvise 
Da blir postadressa mi Hollywood 
Je vil ha en verdensmester 
Blådansen 
Bildilla 
Gode venner og glade granner 

 
 

 
Det blir fremført på fiolin deler av ”An- 
dante” under teaterstykket. Dette er et 
av flere klassiske verker som Vidar 
Sandbeck skrev for klassisk fiolin. 
I tillegg blir det små instrumentale 
innsmett av toner inspirert eller hen- 
tet fra Sandbeck sine verker. 

 
En får ta det en kan få er skrevet av 
Stig Erik Leopold ”Stikkan” Anderson, 
men oversatt til norsk av Vidar Sand- 
beck. 

 
Arrangør/bearbeidelse av musikk: 
Tormod Lillebror Vasaasen. 

 
 

 

danSeMuSikk på 

Sletta 

Trekkspill: Jan Arne Berg, Nils 
Roen og Willy Rustad 
Gitar: Reinholdt Flisen 
El.bass: Rolf Engen 
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rolleliSte 
 

  

Våren 
Aina Thorsplass 

 

 

kjerSti 
Lina Flesvik 

 
 

Mor til jenS 

Vigdis Hagen 

jenS 
Stian Vegard 

 
 

karSten 
Anders Lillemo 

 

 

far til jenS 

Jan Sigmund Jensen 
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anita 
Thea Mikkelsen 

 
 

ottar 
Svein Erik Wolden 

 
 

onkel edVard 

Even Engen 

laura 
Elin Refsdal 

 
 

enkja 
Ingeborg Amundrud 

 
 

the crazy boyS 

Emil Dahl 
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kari døl 
Anne Rita Gjenga 

 

gro 
Emilie Tomtum Skjølås 

gubben og SnekkerMeSter 

Arne Linstad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tidligere forestilling 
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Vennegjeng 
 

fra VenStre: Elisabeth Østberg, Trine F. Kristiansen, Martin Tårneby, Andrea Lille- 
mo, Mariann Nikolaisen, Emilie Tomtum Skjølås, Anders Lillemo, Celina Hansen, 

Kristian Engelberg, Martine B. Blindheim, Anette Østli 

Showensemble 
 

 

fra VenStre:Grethe Rønningstad, Marit Lahlum Ruud, Anne Grethe Holmen Vangli, 
Sigrun Lundberg, Terje Breirem, Gunnvor Kari Amundsen, Bjørn August Aasen, 

Hege Fagerhaug. nederSt:Inger Marthe Bretten og Åshild Klafstad 



18  

Barn 
 

 
 

 

 
 

 

 

fra VenStre: Josefine Solemsli Kleppe, Hermine Solemsli Kleppe Sunniva 
Amundrud, Milla Bråthen Nordseth, Tilde Myhra. nederSt: Maria Deglum og 

Edvard Refsdal 
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MedVirkende 

ManuS ............................... Aud Kolltveit 

produSent ......................................... Camilla Brandt 

regiSSør .......................... Peter Kippersund 

MuSikalSk leder/arrangør ........... Tormod Lillebror Vasaasen 

koreograf ..................................... Louise Gawne-Sheridan 

kordirigent .............................. Ellen  D. Grønberg 

inSpiSent ...........................................................   Svein Erik Wolden 

repetitør ................................................... Fride Skogsrud Bjørnstad 

lyd ............................................ Studio 19 v/Svein og Fred Dalbakk 

filMopptak ............................................ Problemhjelpentudio v/Linda Lund og Frode Antoniussen 

SMinke/hår .......................... Marjan Oortwijn-Waaijenberg og Marit Ilseth, Juliane 

Hageselle, Alvhilde Brandt Kippersund, Elsa Brandt 
Kippersund, Hanna Nyhus Lørum 

koStyMer .......................... 

Sufflører .......................... 

rekViSitter .......................... 

hjeMMeSide/facebook .......................... 

barneanSVarlig ............................. 

grafiSk/foto .......................... 

 
 

danS/Sang/StatiSter .......................... 

 
 
 

ShowenSeMbleMet MV .......................... 

 
 
 

barn .......................... 

Janne Nordstad, Åse Strand og Ingunn  J.  Fjeldstad 

Toril Bekkebakken, Irene Øie, Mari Bryhni, Bjørg J. Haug 

Erik Nordstad 

Mette Bjertingstad og Anne-Rita Gjenga 

Evelin Refsdal 

Ungdomsbedriften PhotoGraphic, Hamar Katedralskole 
Helena Rindal, Jenny Louise Schjerven og Elisabeth 
Schönsee Johansen 

 
Anne Grethe Vangli, Grethe Rønningstad, Gunnvor Kari 

Amundsen, Hege Fagerhaug, Inger Marthe Betten, Marit 

Lahlum Ruud, Sigrun Lundberg, Terje Breireim, Åshild 

Klafstad, Bjørn August Aasen 

 
Anette Østli, Martine B. Blindheim, Celina Hansen, Trine F. 

Kristiansen, Elisabeth Østberg, Mariann Nikolaisen, 

Andrea Lillemo, Emilie Tomtum, Anders Lillemo, Kristian 

Engelberg, Martin Tårneby, Emil Dahl 

 
Sunniva Amundrud, Maria Deglum, Hermine Solemsli 

Kleppe, Josefine Solemsli Kleppe, Edvard Refsdal, Milla 

Bråthen Nordseth, Tilde Myhra 
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dugnadSgjeng / anSVarlige for Vakter under foreStillingene: 
dugnadSkoordiantor  ..............................................................................................  Per Ottinsen 

koStyMer  (26  Vakter)  ...................................................................................................  Anne  Kari Bryhni 

SMinke (30 Vakter) ............................................................... Marjan Oortwijn-Waaijenberg 

parkering (40 Vakter inkl. kaffeSalg) ...................................................... Egil Martinsen 

billettanSVarlig (50 Vakter inkl. kaffeSalg) .......................... Hilde Brennodden 

økonoMi (20 Vakter) ..................................................................................... Magne Engeskaug 

kioSkSalg (55 Vakter) ........................................................................................... Solveig Nordal 

kaffeSalg i pauSa (95 vakter - fra park./billett) ............................................. Marie Berg 

plaSS- og publikuMSSerVice (30 Vakter) ......................................................... Jan Dahlen 

førStehjelp (8 Vakter) ..................................................................................  Marit Nordhagen 

tilretteleggere aV Scene og uteoMråde .......... Magne Engen, Jan Arne Berg, Tor Ola Lundsbakken 

og Knut Nilsen 
 

Styret: 
leder ................................... Gunnvor Kari Amundsen (Vallset Sanglag) 

neStleder ........................ Erik Norstad (Vallset Kulturstier) 

økonoMileder .............. Magne Engeskaug (Vallset Kulturstier) 

Sekretær ........................... Marit Nordhagen (Stangebygdenes Musikkforening) 

StyreMedleMMer ....... Jan Arne Berg (Vallset Trekkspellag) 
Heidi Venholen (Romedal og Vallset jente- og guttekorps) 
Åse Strand (Romedal og Vallset Husflidslag) 
Even  Engen (Væillsetrevyen) 
Anne-Rita Gjenga (Skuespillerrepresentant) 

Tonje Holar (Vallset sanglag) 
 

pr-gruppa ..................... Even Engen, Anne-Rita Gjenga, 
Mette Bjertingstad, Magne Engeskaug 

 

reViSor ........................ Jan Lundsbakken, Randi L. Engen 
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MuseuM og arkiv 
 

 

teaterMuSeet 

Utstillingen ble åpnet i august 2011 
og kan oppleves i et av husene på 
bygdetunet. Den forteller hele teatrets 
historie i fantastiske bilder fra de suk- 
sessfulle forestillingene helt fra starten 
i 1994 fram til i dag. Alle plakatene og 
programmene med blant annet bilder 
av forfattere, regissører, produsenter, 
skuespillere og musikere kan en se på 
inforammer. Øvrige ansvarlige og an- 
dre aktører, sangere, dansere og med- 
hjelpere kan en også se bilder av og 
lese om. Historikken rundt teaterstyk- 
kenes tilblivelse fra 1920- og 1990-tal- 
let, samt 2000-tallet, kan en ta del i. 
Manusene ligger tilgjengelige. 

Midt i museet står Hu Dagmar og in- 
viterer dere skuelystne til denne pre- 
sentasjonen av en unik kulturaktivitet 
i Vallset-bygda. Årets forestilling er den 
24. i rekken. 

hiStoriSk arkiV 

Musikken og sangen har vært en viktig 
del av teaterframføringene. Komposi- 
sjonene (notene) og sangene, både de 
opprinnelige og de som er skapt lokalt, 
samt de musikalske arrangement, er 
samlet i kommunens kulturarkiv. Et 
omfattende antall avisbilder, journal- 
istiske omtaler og viktig årlig infor- 
masjon for øvrig, er samlet i to-tre 
avisutklippspermer som kan sees i 
Kvennstugua på åpne søndager. Svært 
mange bilder – tatt av blant andre fo- 
tografmester Gunnar Hellum – har vi 
fått. Disse og øvrig dokumentasjon er 
samlet i teatrets og kommunens arki- 
ver. 

 

jan arne berg 
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tidligere foreStilling 
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VALLSET 
GATEKJØKKEN- REKVISITA 

VASK - SERVICE 

HALL-OLJE-DEKK 

 

STASJON MED SERVICE FOR DEG! 
 
 
 
 
 
 

E_lle-Villa 
verksted oggalleri 

 
Åsvangveien 426, 2332 Åsvang 

www.filtmakerevelyn.no 

tlf 922 46 610 

 
Her finner du fargeglade: 

Veggtepper, hatter og sjal 

tovet i eget design 

Klær i lin, silke og ull 

Vesker og hansker 

• Lysestaker og lysmansjetter 

Smykker 

http://www.filtmakerevelyn.no/
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Tidligere foresTillinger 
 

 

1994-1996: 
hu dagMar 

 

1997-1998: 
guldfjeldet 

 

1999: 
hu dagMar 

 

2000: 
broder nikolai 

(to ganger: Vår+høSt) 
 

2001: 
hu dagMar 

 

2002-2003: 
hanSen 

 

2004: 
guldfjeldet 

 

2005: 
broder nikolai 

 

2006: 
hu dagMar 

 

2007: 
hanSen 

2008: 
hu dagMar 

 

2009-2010: 
rakariVa, 

Vår nære fortid 

 
2011: 

guldfjeldet 

 

2012: 
korS på hæSjen 

 

2013: 
korS på hæSjen 

 

2014: 
graSet er 

grønt for æille 

 

2015: 
når liVet danSer 

 

2016: 
i Skuggen ta krigen 

 

2017: 
bør børSon jr. 


