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1. OM HAMAR KULTURHUS

Hamar kulturhus er et regionalt kulturhus underlagt kulturavdelingen i Hamar kommune og ble 
ferdigstilt i årskiftet 2013/2014. Kulturhuset skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for 
kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet. Kulturhuset skal være et åpent og inklu-
derende samlingspunkt og en viktig kulturell møteplass i byens sentrum.

 
Åpningshelgen fredag 14. og lørdag 15. mars ble en storslått feiring med stor mobilisering av aktører 
med både profesjonelle og frivillige. Vi hadde mange arrangementer med ulikt innhold, som favnet flere 
kunstformer. 

På fredagen var det åpning av Stortorget med skolebarn og egen takkemarkering for alle som realiserte 
bygget. Åpningsshowet i Kirsten Flagstad-salen hadde et høyt kunstnerisk nivå og viste Kulturhusets 
mange muligheter. Det ble sendt samme kveld i NRK1, med mange offisielle gjester og bl.a. Dronning 
Sonja representert. Det var folkefest ute på Stortorget med direkteoverføring fra åpningsarrangementet 
som foregikk inne i Kirsten Flagstad-salen. 

På lørdag var det ”åpen dag” på Kulturhuset. Stort sett alle 30 øvingsrom og saler i Kulturhuset var i 
bruk, og det ble gjennomført 64 ulike arrangementer i tidsrommet 11 - 17. Vi fikk vist frem mangfoldet av 
det Kulturhuset kan by på, samt det frivillige kulturlivet. Det ble skapt et stort engasjement for Kultur-
husets fremtidige brukere og gjester.

Hamar kulturhus 

•  er tegnet av ”Tegnestuen Vandkunsten”, Danmark 
•  ble offisielt åpnet 14. mars 2014
•  kostet snaut 700 mill kroner brutto
•  er 15036 m² stort, 130 m langt, 30 m bredt og 26,2 m høyt
•  har 3700m² glassflate, 1.300.000 kg armeringsjern, 10.600 m³ betong 
•  rommer 150 rom, ca. 80 toalettdører og 832 trappetrinn 
•  kan huse 2.800 mennesker
•  har visjon om besøkstall på 700.000 personer i året
•  har lagt stor vekt på at det lokale frivillige kulturlivet skal ha gode øvingsforhold
•  fikk hedrende omtale av Betongtavlen 2014 - en norsk ærespris til betongbyggverk 
•  ble nominert til Statens byggeskikkpris 2014 
•  huser flere kulturinstitusjoner  
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HOVEDOPPGAVER

Hamar kulturhus skal være 

•  et åpent og inkluderende samlingspunkt for  
     kulturarbeidere i Innlandet – både profesjo- 
     nelle kunstnere og amatører

•  en viktig arena for det frivillige kulturlivets 
    mangfoldige aktiviteter, ved å tilby øvingssaler, 
    ensemblerom, kulturverksteder, band-rom og 
    øvingsrom (totalt 30 rom og saler)

•  en viktig og sentral utviklingsarena for  
    ungdom 

•  et kulturelt kraftsenter for Innlandet, der 
   kunst utstilles, produseres og utvikles i nye  
   retninger. Det oppnår vi blant annet  
   gjennom å tilby profesjonelle kulturaktører  
   gode øvings- og fremføringslokaler.  
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2. SAMARBEID PÅ HUSET

Kulturhuset har etter ett års drift blitt et samlingspunkt og viktig møteplass for mange  
kulturaktører, både profesjonelle utøvere og amatører. Det er blitt jobbet med å bygge 
gode relasjoner og skape god dialog med det nasjonale, regionale og lokale kulturlivet.  

Mange aktører fra ulike kulturer har fysisk samlet seg i nytt bygg. Det er utviklet felles  
intensjon og mål for samarbeid på flere områder for organisering og drift. 

2.1. AKTØRER 

HAMAR KULTURHUS

Hamar bibliotek Kulturhusets
administrasjon

Hamar kulturskole

Teater Innlandet Hamar kino KF

Hedmark og  
Oppland musikkråd

Musikk i Hedmark Café Valuta

FRIVILLIG KULTURLIV: Fagforeningens mannskor, Jernbanens mannskor, Spel-
mannslaget Leik, Hamar Janitsjarskole, Hamar Musikkorps, Hamar Veterankorps, 
Hamar Damekorps, Filiokus, Porselensmaleklubben, Damenes aften, Hamar  
Damekor, Maleklubben for Hamar & omegn, Hedemarken barne- og ungdomsor-
kester, Hedmarken digitale fotoklubb, Brettspillklubben, Seniordansen, Hamar 
Amatørteater, Eurytmi

3



Hamar 
kulturhus; 

20 398 

Teater 
Innlandet 

scene; 
3 941 

Hamar Kino; 
153 238 

Bibliotek;  
200 000 

Café Valuta;
37 000 

Faste brukere;  
42 000 

Billetterte 
arrangementer;  

177 577 

Gratisarr.;  
21 000 

Konferanser;  3 
600 

Biblioteket har flest besøkende med 
200.000 totalt og inkluderer også alle 
bibliotekets arrangementer. 

Faste brukere inkluderer Kulturskolen, 
musikkverkstedet og frivillig kulturliv.

Gratisarrangement inkluderer Klubb 
Nor, Jul i Kulturhuset, omvisninger, Ung-
dommens kulturmønstring, Åpen dag og 
Teater Innlandet sine gratisarrangement. 

Billetterte arrangmenter inkluderer  
arrangmenter i regi av kulturhus- 
administrasjonen, Teater Innlandet  
og Hamar kino.

2.3 SOLGTE BILLETTER

Det ble det solgt totalt 

177.577 billetter

AKTØR                    ANTALL
Hamar kulturhus   20.398 
Teater Innlandet   3.941 
Hamar kino  153.238 
Totalt 177.577

2.2. ANTALL BESØKENDE

Hamar kulturhus har som målsetting å nå 
700.000 besøkende i året. Totalt antall 
besøkende fra åpning  i mars og ut de-
sember landet på:

481.177
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3. KULTURHUSADMINISTRASJON 

Kulturhusadministrasjonen er organisert som virksomhet under kultursjefen – resultat- 
enheten kultur. Hovedleveransen, som kulturhusleder har ansvaret for, er definert innenfor 
gitte fagområder (se nedenfor). 

KULTURHUSADMINISTRASJON

Kulturhusleder

Administrasjon
Programmering

Marked
Kommunikasjon

Fellestjeneste
 DRIFT

FTV/Adgang/renhold

Fellestjeneste
TEKNIKK

Scene/lys/lyd
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3.1. KULTURPROGRAMMERING

I utviklingen av Kulturhusadministrasjonen sitt programinnhold har vi dette første året  
utforsket både tekniske og kunstneriske muligheter. Vi har samarbeid med lokale og  
regionale aktører og har initiert aktiviteter med bakgrunn i brukernes egne ønsker. I tillegg 
har vi gjennomført en rekke konferanser og møter og utforsket vårt marked som attraktiv 
arrangementsarena i regionen.

PROGRAMPROFIL

Kulturhusadministrasjonens programstrategi er et 
resultat av en større og gjennomarbeidet prosess, 
som evalueres og utvikles jevnlig. Vår strategi opp-
summeres med dette:

overraske - begeistre - berøre - inkludere

Hamar kulturhus er en ny arena i et allerede rikt re-
gionalt kulturlandskap. I arbeidet med program-
legging har administrasjonen derfor fulgt 
3 målsetninger:

1) Å prioritere og gi plass til lokalt og  
    regionalt kulturliv.  

Følgelig blir alle henvendelser om leie av lokale til 
arrangement akseptert, såfremt dette ikke kolli-
derer med andre allerede avtalte arrangementer. 
Leietakere fra regionalt kulturliv behandles etter 
likhetsprinsippet m.h.t. avtaler og økonomiske 
forpliktelser. Vi søker også å involvere lokalt og 
regionalt kulturliv i programinnholdet.

2) Å dyrke ungdom som en viktig målgruppe. 

Følgelig tilbys gratis øvingsrom til ungdom som 
er aktive innenfor dans og musikk. Det arrangeres 
ulike typer kurs og workshops, og et variert tilbud 
av konserter og forestillinger er rettet mot barn og 
ungdom. 
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3) Å gi brukerne store kunst- og kultur- 
    opplevelser utover det eksisterende  
    kulturtilbudet i regionen. 

Følgelig har vi blant annet satset på Nysirkus, 
verdensmusikk og ikke minst nasjonale og inter-
nasjonale artister som Isac Elliot. 

Samarbeid med lokalt og regionalt kulturliv 
har vært sentralt i vårt arbeid og egeninitierte 
produksjoner som ”Innvielsene” og ”Jul i kultur-
huset” har vært eksempler på dette. Samtlige 
14 egenproduserte arrangementer dette året 
var i samarbeid med lokalt og regionalt kulturliv 
m.h.t. både programutforming og deltakelse.

”Jul i kulturhuset” var vårt første forsøk på å 
samle kulturkreftene til et større felles  
prosjekt. Hele 64 arrangementer ble gjennom-
ført i samarbeid og med deltakelse fra det lokale 
og regionale kulturliv.   

På neste side kan du lese statistikken for kulturprogrammering  
dette året.

Hamar musikkverksted tilbyr unge band og artister øvingslokaler, 
utstyr og innspillingsstudio av høy kvalitet. I Klubb Nor får de prøve 
seg på scenen foran publikum i Klubbscene Rolf Jacobsen. 

Kulturhusadministrasjonen ønsker å tilby noe ungdom i Hamar 
ikke har fra før. Kursene i magedans var et vellykket arrangement. 
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STATISTIKK ARRANGEMENT

I Hamar kulturhus ble det avholdt totalt 128 arrangementer i 2014. Dette inkluderer ikke den 
offisielle åpningshelgen, ”Jul i kulturhuset” og kurs og øving for ungdom, som vises i egen 
tabell nedenfor. 

Konserter, 
forestillinger, 
arr. m.m; 80

Konferanser, 
møter; 26

Seminar, dks 
dager; 17

Utstillinger; 5

Antall arrangementsdager

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Konserter, 
forestillinger, 

Klubb Nor, arr. 
m.m

Konferanser, 
møter

Seminar, dks 
dager

Utstillinger

43

18
12

2

37

8
5 3

Antall arrangementsdager fordelt på sesong

Vår

Høst

Kurs for ungdom           Antall kvelder Antall deltakere
Kodekurs   12  14
Magedans  14 9
Nysirkus     1 41 

Øving            Antall uker Antall deltakere
Musikkverkstedet   39 44 
Dansecrew   39 25 

JUL I KULTURHUSET KURS OG ØVING 

8

Egeninitierte arrangementer (ren booking)                  9
Egeninitierte arrangementer (egenproduserte)                  7
Arr. lokale og regionale utøvere (ideelle org., foren.)              37
Arrangementer andre lokale aktører                   5+2 (TI)
Arrangement andre aktører                    6 
Totalt arr. (konserter, forestillinger)                                       64+2 (TI)

Type arrangement                                      Antall

Egeninitierte 
arrangementer 
(ren booking); 

25

Egenproduserte 
arrangementer 

(Innvielser, 
Klubb Nor); 

14

Lokale og 
regionale 

aktører (lag, 
foreninger, 
ideelle org); 

24

Andre lokale 
aktører (ikke 
konferanser, 

møter); 
17

Antall arrangementsdager 
fordelt på type arrangør

Egeninitierte 
arrangementer (ren 

booking)

Egenproduserte 
arrangementer

Lokale og regionale 
utøvere (lag, for., 

ideelle org)

Andre lokale 
aktører, Ikke 

konferanser/møter

7
8

19

9

18

6
5

8

Type arrangør fordelt på sesong
Vår Høst



3.2. DRIFT 

Åpningsåret har vært preget av fysisk  
tilrettelegging og det å få huset opp å stå. 

I Hamar kulturhus handler driftsrelaterte opp-
gaver i hovedsak om: 

varme
ventilasjon
renovasjon
renhold
vedlikehold 
adgangskontroll

Første halvår var preget av innkjøringsfase med 
regulering av temperaturer og ventilasjon, og to 
dager før offisiell åpning av Kulturhuset var det 
lekkasje med skader over tre etasjer. Skadene er 
utbedret. 

På slutten av året har det vært økt fokus på  
rutiner og planer for blant annet vedlikehold, ren-
hold og beredskap. 

3.3. TEKNIKK 

Hamar kommune har ved å bruke opp mot 25 
millioner på konsert- og teaterteknisk utstyr fått 
moderne og gode løsninger for det mangfoldet av 
oppdrag huset er bygget for.Hamar kulturhus har 
allerede i første driftsår opparbeidet seg et svært 
godt rykte for utstyrsparken huset besitter. 
Sceneteknisk avdeling har levert utstyr og beman-
ning på alt fra enkle oppsett for de små scener, 
til ”Lyden av Prøysen”, som benyttet hele husets 
utstyrspark til fulle, i Kirsten Flagstad-salen.

Teknisk avdeling leverer til enhver tid løsnin-
ger som arrangementene krever. 2014 var et 
utprøvingsår for passende teknisk bemanning, 
og det viste seg nødvendig å styrke staben med 
lysteknisk kompetanse. 

Akustikk. Hamar kulturhus har fått et godt ryk-
te for god akustikk, både for lydsvak, akustisk 
musikk og for forsterket musikk. Kulturhuset ble 
bygget med fokus på god og tilpasset akustikk, og 
vi er svært glade for at første driftsår viser at  
akustikkarbeidet også i praksis har vært  
vellykket.
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3.4. MARKED OG KOMMUNIKASJON

Hovedoppgavene for marked og kommunikasjon har det første driftsåret vært å få i gang 
verktøy som billettsystem, web, facebook og å kommunisere arrangementer og aktiviteter i 
Kulturhuset. Det har vært en tidkrevende prosess for å få både billettsystem og web tilpasset 
vår type virksomhet.

HAMAR-KULTURHUS.NO 

   •  www.hamar-kulturhus.no ble lansert juni 2014
   •  alle aktører på huset er representert på siden
   •  i første omgang prioriterte vi å ha fokus på  
       billetterte arrangementer og billettkjøp
   •  videreutvikling av web fortsetter
   •  webdesign bygger på grafisk profil utarbeidet  
       av byrået TANK Design
 

GRAFISK PROFIL

   •  Byrået TANK Design utviklet Kulturhusets  
       logo og grafiske profil 
   •  profilen er retningsgivende i utforming av  
       kommunikasjon på web, vårt trykte program,  
       plakater og annet både digitalt og trykt  
       materiale.

BILLETTSYSTEM

•  Hamar kulturhus og Teater Innlandets scene 
    har felles billettsystem med Hamar Kino   
    (samme lisens og plattform)
•  også felles ”billettluke” i kinoen foajé  
    som gir god tilgjengelighet for publikum

Nettsiden til Hamar kulturhus ble lansert i juni

TANK Design utviklet den grafiske profilen. Her med 
eksempel fra annonse om konserten med Frida Ånne-
vik & In The Country. 
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SALGSKANALER

Av kulturhusadministrasjonen sine  
arrangementer selges flest billetter på 
nett og via e-Billett-systemet. Automat- og 
kassesalget går via Hamar kino. e-Billetter 
selges på nettsidene til Hamar kulturhus. 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Automat eBillett Kasse 
ink.f ribilletter

4016

13248

7052

Solgte billetter fordelt på salgskanal

Automat

eBillett

•  felles billettluke gjør at kinoens ansatte  
    er Kulturhusets ansikt utad i møte med  
    publikum.
•  54 prosent av billettene selges over nett  
    (e-Billettsystemet)
•  e-Billett er linket til alle billetterte  
    arrangementer  på web og facebook

MEDIA OG PUBLIKUM

Media og publikum har vist stor interesse 
for Kulturhuset gjennom hele året. Mest 
interesse har det vært rundt ferdigstillelse 
av bygget, ambisjon for antall besøkende, 
åpningsshow, åpningshelg og enkeltarran-
gement. I det store og det hele har oppsla-
gene i media vært positive. 

Hamar kulturhus har vært omtalt ved 20 
innslag i NRK i løpet av 2014, både på TV 
og i radio.

   •  Åpningsshowet ble direkteoverført  
       fredag 14. mars på NRK1. Ble sendt i 
       beste sendetid rett etter ”Skavlan” og  
       fikk seertall NRK var meget godt  
       fornøyd med:  
           •  446. 000 i første del  (30 % andel)  
           •  302.000 i andre del (36 % andel)
   •  Konserten ”Lyden av Prøysen” i august  
       ble også sendt på NRK2  19.desember,  
       og gikk i reprise ved flere anledinger. Aftenposten gjorde et poeng ut av at Hamar kulturhus ønsket seg 

700.000 besøkende i året. (fra mars 2014) 

11



” Her har Hamar fått et konsertlokale  
   som blir å regne med nasjonalt.”
  
                    Leif Ove Andsnes om Kirsten  
                                Flagstad-salen i HA 2 feb. 2014

   •  NRK P2 radio direktesendte sitt konsert-   
       konsept ”#torsdagslive” Kringkastings- 
       orkestret (KORK) torsdag 4. september.  
       Det var god stemning og Kirsten Flag 
       stad-salen var helt full, noe som også kom 
       tydelig ut på eteren.

Vi har regelmessige radioinnslag hos Radio 
Exact, der vi en gang i uka snakker om ”hva 
som står på plakaten”.

Statusrapport
Retriver utarbeidet en medierapport for Hamar 
kulturhus for fjerde kvartal. Fra oktober og ut 
desember hadde Hamar kulturhus 

   •  334 artikler i norsk presse, hvor ca. 80  
       prosent var positive omtaler, 12-15 prosent  
       nøytrale (korte infotekster) 
   •  100 unike brukere daglig på websiden
   •  400 nye følgere på facebook

Sosiale medier i dag (mars 2015)
•  Facebook: 3608 likere (opprettet vår 2013)
•  Instagram: hamar kulturhus hashtagga  
    740 ganger (siden vår 2013)

OMDØMME
Det har vært og er store forventinger til hva  
Hamar kulturhus skal være for byens og  
regionens befolkning.

Åpningshelgen i mars ga Kulturhuset en 
pangstart med massiv, positiv oppmerksomhet  
i media og blant publikum. 

Etter åpningshelgen fortsatte våren med stor 
begeistring og 13 utsolgte Kirsten Flagstad- 
saler. Bl.a. forestillingen til Teater Innlandet  
”Det året det var så bratt”, Damenes Aften,  
prosjekt kor og oppsettingen ”Queen” og   
AnJazz sine 3 konserter bidro til et begeistret 
publikum.

 Utøvere, både profesjonelle og amatører, var 
svært fornøyd med fasiliteter, teknisk utstyr og 
en profesjonell gjennomføring av arrangemen-
tene. Dette ga også mange positive oppslag i 
media. 
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”Vi har fått akkurat det 
samlingspunktet hele 

regionen trengte”
Leder, HA om besøkstallet i 2014,  21.01.15
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3.6. KULTURHUSVENNER

Kulturhusadministrasjonen har opparbeidet et 
stort antall frivillige (kulturhusvenner) som hjel-
per til ved arrangementavvikling. Ved årsskiftet 
har vi 

236 kulturhusvenner 

i vår database, der 150 regnes som aktive. Det 
er stadig nyregistreringer, og det begynner nå å 
bygges opp en stabil base med frivillige. 

Kulturhusvennene bidrar blant annet med:

• Vertskap
• Garderobe
• Billetter
• Ordensvakter
• Guiding

3.5. FRIVILLIG KULTURLIV

Siden innflytting i januar 2014 har Kulturhuset 
vært base for 18 lag/foreninger/grupperinger 
med tilhørighet i Hamar kommune. Det har både 
før og etter åpningen vært stor etterspørsel etter 
øvingslokaler. Mange har dessverre fått et ne-
gativt svar siden nesten alle øvingsrommene er 
fullbooket.

De frivillige foreningenes forventninger til bru-
ken av øvingsrom og saler har vært store. Kul-
turhusadministrasjonen har etter beste evne 
forsøkt å imøtekomme disse. I første del av 
prøvedriftsåret var det en god del innkjøringsut-
fordringer med eksempelvis adgangskontroll og 
ventilasjon, varme. Slik man nok kan forvente i et 
nytt stort bygg. Administrasjonen har forsøkt å 
være løsningsorienterte og møte forventningene 
til våre faste brukere.

   •   totalt 18 frivillige organisasjoner (innen  
        musikk , dans, teater og maling/ tegning) 
        bruker huset fast som øvingslokale
   •   Huset er åpent for frivillige aktører fem  
        timer pr. dag, fire dager i uken (man.-tors.)  
        i 40 uker
   •   totalt kapasitet på 5480 øvingstimer pr  
        skoleår.

Hamar kulturhus har mange engasjerte frivillige til å hjelpe til ved 
arrangementsavvikling og har stadig nyregistreringer. 

Totalt 18 frivillige kulturorganisasjoner brukte huset fast som  
øvingslokale i 2014.
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4. KULTURINSTITUSJONER PÅ HUSET 

4.1. HAMAR BIBLIOTEK

Hamar kommune åpnet nytt hovedbibliotek i 
det nye kulturhuset 5. februar 2014. Samtidig 
reduserte biblioteket den betjente åpnings-
tiden ved bibliotekavdeling Vang. I mai ble den-
ne avdelingen endret til et meråpent bibliotek 
med selvbetjening 16 timer i døgnet 365 dager 
i året. På virkedager er avdelingen betjent i 3 
timer.

Hovedbiblioteket var stengt i januar måned på 
grunn av flytting til nytt hus.

Hamar bibliotek (inkl. avd. Vang) hadde i 2014 
litt over 254 000 besøk og over 233 000 utlån.  
Biblioteket begynte med utlån av e-bøker i juni 
2014. Dette er et samarbeid med folke- og fyl-
kesbibliotekene i Hedmark og Oppland.

Biblioteket har et høyt aktivitetsnivå når det 
gjaldt barn og unge gjennom skolene. 

   •  Alle 1.klassinger besøkte biblioteket og fikk  
       formidlet litteratur gjennom Den kulturelle  
       skolesekken (DKS). 
   •  Alle klasser på 3. trinn fikk tilbud om  
       litteraturformidling på skolen. 
   •  4., 5. og 8. klassetrinn fikk invitasjon til  
       biblioteket – med bokprat.

Det er i løpet av 2014 holdt mer enn 70 ulike 
arrangementer i bibliotekene (hovedbiblioteket 
+ Vang).

I tillegg kommer klassebesøk og omvisninger i 
forbindelse med nyåpnet bibliotek.

Biblioteket har etablert flere gode samarbeids-
relasjoner med organisasjoner og foreninger, 
og aktiviteter for et bredt publikum tilbys som 
et resultat av dette. Eksempel på slikt samar-
beid er Litteraturscena, et samarbeid mellom 
Norsk samtidspoesifestival Rolf Jacobsen-dage-
ne, Høgskolen i Hedmark og Hamar bibliotek. 
Brettspillklubb og slektsforskerforeninger bruker 
også biblioteket som møteplass.

Formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek ble 
endret fra 1.januar 2014. Biblioteket fikk da en ny 
rolle som uavhengig debattarena, og biblioteket 
har i 2014 arrangert 3 debatter, herav 2 folkemø-
ter i samarbeid med Hamar Arbeiderblad.

Biblioteket arrangerte mange aktiviteter for barn. Her med høyt-
lesning i Klubbscenen Rolf Jacobsen.  
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4.2. HAMAR KULTURSKOLE

Antall elever ved kulturskolen økte fra 280 
til 320, mens antall søkere på venteliste lå 
stabilt på 340. Det er særlig fagene fiolin, 
gitar, piano og sang som hadde lange vente-
lister.

Alle kommunens skolefritidsordninger fikk 
tilbud om besøk av profesjonell skuespiller 
én uke i året. De to store skolefritidsordnin-
gene (Prestrud og Storhamar) fikk tilbud om 
to uker hver pr. år. Dette er tilbud som kom 
om lag 115 barn til gode.  

Fire skolefritidsordninger (sfo’er ) fikk ukent-
lig tilbud om sfo-kor, det er sfo’ene på Inge-
berg, Rollsløkka, Storhamar og Ridabu.

Kulturskolen arrangerte én ukentlig biblio-
tekkonsert i Kulturhuset og én ukentlig  
kafékonsert i Gravdahl Bokhandel. Deltakel-
se i en rekke samarbeidsprosjekter eksem-
pelvis pianoseminar med mesterpianist 
fra musikkhøgskolen i Seoul i Sør-Korea. I 
tillegg arrangerte kulturskolen 9 elevkonser-
ter i Ragnar Røgeberg-salen og én sommer-
avslutningskonsert i Kirsten Flagstad-salen.

4.3. MUSIKK I HEDMARK

Musikk i Hedmark gjennomførte 15 pro-
duksjoner fordelt på 113 arrangementer for 
8155 publikummere. 22 av arrangementene 
foregikk i Hamar kulturhus. 

”Lyden av Prøysen” var Musikk i Hedmark 
sin markering av Alf Prøysen i jubileumsåret 
og la beslag på store ressurser i organisasjo-
nen året gjennom. Produksjonen fikk bred 
oppmerksomhet i media, både i forbindelse 
med konsertene i Hamar kulturhus under 
Festspillene i Elverum, men også ved plate-
slipp og TV-program, som ble sendt i alt fem 
ganger gjennom årets siste to uker. ”Lyden 

av Prøysen” ble en av Prøysenårets suksesser, 
og plasserte Musikk i Hedmark på det nasjo-
nale musikk-kartet.

Musikk i Hedmark har barn som en viktig 
målgruppe, og gjennom Den kulturelle skole-
sekken (DKS) har vi tilbudt flere produksjoner 
i 2014. DKS har i år vært vårt hovedvirkemid-
del for et distribuert tilbud til hele fylket. For 
ungdomsskoleelever laget Musikk i Hedmark, 
i samarbeid med Domkirkeodden og Kirsten 
Flagstad-museet, høsten’14 workshop med 
fullt trøkk og Kirsten Flagstad, Wagners Nibel-
ungenringen og Tolkiens Ringenes Herre som 
tema. 300 elever bidro med stort engasjement 
og talenter innen et bredt spekter i løpet av 
prosjektet. Hele produksjonen foregikk i Ha-
mar kulturhus. For de yngre barna var det en 
uke med Musikkverksted på høsten.

Musikk i Hedmark: ”Lyden av Prøysen”
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4.5. TEATER INNLANDET

Teater Innlandets første år i nye produk-
sjonslokaler har vært travelt på alle vis. Å 
flytte inn i et nytt bygg har bydd på mange 
utfordringer, men først og fremst tydelige 
forbedringer. Da teatret internt markerte 
ettårsdagen for innflytting den 25. novem-
ber, var det med stolthet vi konstaterte at 
organisasjonen har klart overgangen fra Di-
sen kulturveksttun til Hamar kulturhus uten 
nevneverdige problemer. 

Teatret snikåpnet de nye produksjonsloka-
lene sine med forestillingen ”Vesleblakken” 
allerede i desember 2013, få uker etter 
innflytting. Da danseforestillingen ”Huset 
GranNabo” hadde premiere 12. februar i år, 
var representanter fra Hedmark og Oppland 
fylkeskommuner og Kulturdepartementet til 
stede. 

Men det var i mars teatret virkelig marker-
te sin tilstedeværelse i huset. Under det 
TV-sendte åpningsshowet fikk publikum 
en sniktitt på forestillingen som skulle bli 
årets publikumssuksess; ”Det året det var 
så bratt”. Urpremieren fant sted i Kirsten 
Flagstad-salen 20. mars. Forestillingen ble 
spilt for fulle hus i Hamar kulturhus før den 
reiste på en omfattende turné i Hedmark og 
Oppland. ”Det året det var så bratt” er per i 
dag den Teater Innlandet-forestillingen som 
er sett av flest publikummere. Bare i Hamar 
så nesten 3.500 mennesker iscenesettelsen 
av Øystein Sundes låter. 

For øvrig har teatrets repertoar på Teater 
Innlandet scene bestått av forestillingene 
”Inntrengerne”, ”Gruffalo”, ”Skaff meg en 
synder”, ”I will never fix you”, ”Ungkar” og  
”Vesleblakken”, i tillegg til fem gjestespill 
med regionalt tilknyttede kompanier.

Samtidig har Teater Innlandet opprettholdt sin høye 
produksjonstakt og store turnévirksomhet. Teater 
Innlandet er hele Hedmark- og Opplands regiontea-
ter. Det vil vi fortsette å være.

4.4. HEDMARK OG OPPLAND  
        MUSIKKRÅD

Hedmark og Oppland musikkråd er paraplyorgani-
sasjonen for musikklivet i regionen og regionledd av 
Musikkens studieforbund. 

Musikkrådet har 15 regionale medlemsorganisasjo-
ner og rundt 30 aktive lokale musikkråd - som igjen 
organiserer et stort antall aktive musikkutøvere 
i mer enn 800 lag (kor, korps, orkester, folkemu-
sikklag, trekkspillklubber, storband, rockegrupper 
mm.).

Musikkrådet flyttet inn i Kulturhuset i januar 2014, 
og har to kontorer på ”Mesaninen” i Foaje nord. 
Siden arbeid med musikklokaler og akustikk er en 

Flyttingen fra Disen kulturveksttun til Hamar kulturhus ga bedre produk-
sjonslokaler og økt publikumsoppslutning i Hamar 
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Hedmark og Oppland Musikkråd melder om god stemning på årsmøtet de 
gjennomførte i Kulturhuset 26. april 2014

av Musikkrådets hovedoppgaver, er det 
midt i blinken for oss å leie kontor i det 
aller første kulturhuset som er bygget etter 
prinsippene fra den nye norske akustikk-
standarden (NS8178) – både i øve- og fore-
stillingslokalene.

Musikkrådet har arrangert årsmøte i Kul-
turhuset, og møterommet er i flittig bruk av 
medlemsorganisasjoner og –lag. 

4.6. HAMAR KINO

2014 har vært det første hele driftsåret 
for Hamar Kino med nytt kulturhus som 
nabo og samarbeidspartner, og der vi igjen 
har hatt full kapasitet, med fem operative 
kinosaler.

2014 var ikke et godt år for norsk kinobran-
sje, på landsbasis sank besøkstallene med 
6 prosent. For Hamar Kinos del økte imid-
lertid tilstrømmingen med 3 prosent, noe 
som i første rekke må tilskrives det faktum 
at salkapasiteten kom tilbake til normalen. 
Totalbesøket på drøyt 153.000 var likevel 
under budsjett for kinodriften. Det ble 
avviklet over 5.000 forestillinger, vist 277 
filmtitler.

Den desidert mest sette filmen på Hamar 
Kino i 2014 var ”Børning”, med Hamars 
egen Anders Baasmo Christiansen i ho-
vedrollen (bildet). Filmen solgte i alt 11.587 
billetter.

Hamarama Filmfestival ble arrangert for 
annen gang, i perioden 30. april – 4. mai, 
med totalt 1.760 besøkende. Kinoen har 
også inngått samarbeid med The Metropo-
litan Opera i New York om direkteoverfø-
ring av forestillinger derfra, fem oppsettin-
ger ble vist i fjor, med i alt 437 besøkende.

Hamar Kinos ansatte er nå også førstelinje for man-
ge kulturhusbesøkende, da manuelle billettsalgs-
funksjoner ivaretas av kinoens servicemedarbeide-
re. Dette har gitt enkelte utfordringer for alle parter, 
ikke minst på grunn av tekniske problemer, men 
med god innsats fra alle involverte har dette funnet 
en god form.

Kinoens vestibyle ble på tampen av året oppgra-
dert, blant annet med sikte på å matche kulturhus-
arealene interiørmessig, slik at overgangen mellom 
byggene skal oppleves mest mulig sømløs.

HAMAR KINO: ”Børning” med Anders Baasmo Christiansen var Hamar kino 
sin mest sette film i 2014
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4.7 CAFÉ VALUTA

Café Valuta startet sin serveringsvirksom-
het i Kulturhuset tidlig februar 2014 og er 
en del av Hai Smaksopplevelser. 

Cafeen var tidligere plassert i Kunstbanken 
under navnet Restaurant Valuta (åpnet i 
2004). Café Valuta serverer kaffe, kaker, 
lunsjretter og flotte selskapsmiddager, i 
tillegg til catering og publikumsservering.

Første året i Kulturhuset har bydd på  
mange spennende utfordringer, i form av 
større arrangementer, konserter, konferan-
ser, møtevirksomhet og kafé-drift. Ut i fra 
dette har Café Valuta blitt et flott sam-
lingspunkt for mennesker i alle aldre og et 
allsidig tilbud for besøkende i Kulturhuset.

Café Valuta har blitt et samlingspunkt for besøkende i Kulturhuset. 
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ANN MARIA TILLEY / KULTURHUSVENN
- Når førtitre rullestolbrukere fra demensavdelinger på lokale sykehjem fikk 
oppleve den fantastiske danseforestillingen Patina i Kirsten Flagstad-salen. Fra før 
hadde salen blitt brukt til store ”happenings”, som åpningen av Kulturhuset med 
kongelige på besøk. Nå presentere koreograf Arne Fagerholt 25 damer i alderen 
65 til 91 år på scenen, til et begeistret publikum. Hele forestillingen var en bekref-
telse på at det aldri er for sent å gjøre debut på hovedscenen og at Kulturhuset har 
blitt allmannseie.

HANNE ELISABETH SUNDBY / FABELAKTIV
- Fredag 14.mars 2014. Åpningsforestillingen i Hamar kulturhus. Ut til «de tusen 
hjem» på NRK. For et prosjekt. Fantastisk moro. Eksplosivt, vakkert, verdig, 
storslått, gedigent, krevende, omfattende, og altså så moro. For Fabelaktiv og 
alle våre medarbeidere og samarbeidspartnere, for Hamar kommune og Hamar 
kulturhus, for alle artister og medvirkende, for publikum i salen og for kongelige 
gjester, for NRK og alle seere rundt om i Norges land – denne kvelden gikk inn i 
historiebøkene som magisk. På vegne av alle som jobbet dag og natt for å skape 
denne opplevelsen – vi er meget stolte over å ha vært bidragsytere til magien! 
Lykke til videre!

ELLEN MARIE BRÅTHEN STEEN/ GJEST
- Han koste seg. Man kunne se det på øynene hans. Man kunne se det på kroppen 
som falt i ro. Han lente seg tilbake og slappet av. Det var en fantastisk opplevelse 
og noe jeg er evig takknemlig for. 

Ellens dødssyke far sitt siste ønske var å se jazzstjernen Dee Dee Bridgewater opptre på Hamar 
kulturhus. Stange hjemmesykepleietjeneste og Hamar kulturhus tilrettela slik at Jan Erik kunne 
oppleve divaen fra båresenga i Kirsten Flagstad-salen. 12 timer etter konserten døde han. 
Sitatet fra Hamar Arbeiderblad 21.nov 2014 er brukt med tillatelse fra Ellen. 

5. SAGT OM HAMAR KULTURHUS

HENNING KRISTIANSEN / PRO SEC (SIKKERHETSSELSKAP)
- Etter møter, forarbeid og en befaring på Hamar, ble det gjennomført en svært 
vellykket konsert med ungpikeidolet Isac Elliot. Vi i Pro Sec har sjelden opplevd 
maken til velvillig og lydhør arrangør. Dere var grunnen til at et såvidt krevende 
arrangement gikk toltalt smertefritt. Vi ønsker all mulig lykke til videre.
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