
 
 

«HANNA OG MATHIAS» – EN TEATERKONSERT AV TOR KARSETH 

VANG SANGFORENING 100 ÅRS JUBILEUM I 2017 
Vang sangforening er stolte av å fortelle at vi planlegger en storstilt feiring av vårt 100-

årsjubileum i Domkirkeoddens aula i slutten av oktober (uke 43). Tor Karseth har skrevet 

manus og musikk til en helt spesiell teaterkonsert for kor og solister. Forestillingen tar 

utgangspunkt i historien til Vangs helt sentrale kulturpersonligheter på midten av 1800-tallet 

nemlig Hanna Winsnes (forfatter) og Mathias Stoltenberg (portrettmaler). Disse skal vi nå bli 

bedre kjent med! Tor har skrevet 15 nye sanger og tonesatt 2 tekster Hanna selv har skrevet, 

i tillegg til selve teaterteksten.  
Mye av handlingen foregår på prestegården i Vang der Hanna Winsnes styrte et gjestfritt kjøkken. 

Hun skrev landets første kokebok i 1845. Hennes kokebøker var praktisk og pedagogisk lagt opp, mye 

basert på erfart kunnskap.  Forestillingen vil gi et godt innblikk i historien til Hanna og Mathias og 

deres samtid. De har mye felles og kommuniserer helt spesielt via lapper siden Mathias er døv. Dette 

er viktig historie både for matkultur, identitet, kvinnehistorie, malerkunst, lokalhistorie mm.  

 

Tanja Irene Leine skal spille rollen som Hanna og Jon 

Olav Helle rollen som Mathias. Det berømte portrettet (se 

bildet) skal «bli til i forestillingen» - både i tekst og sang og helt 

fysisk også ved at billedkunstner Jon Olav Helle skal male og 

dette vises på stor skjerm/lerret. 

Vang sangforening har inngått samarbeide med Anno museum 

Domkirkeodden og Storhamar videregående skole. Museet skal 

arrangere utstilling knyttet til hovedpersonene mens Storhamar 

videregående, linje for restaurant- og matfag setter Hanna 

Winsnes og hennes oppskrifter inn i sin læreplan med "Hanna 

Winsnes uke" og får faglig støtte av konservator Laila Grastvedt 

på museet. Det blir åpen restaurant med meny 4-5 retter 

basert på Hanna sine oppskrifter + åpent foredrag torsdag 

26.10 kl 17.30-18.00. Følg med på nærmere info om dette. 

 

FORESTILLINGER: 

Torsdag 26.10 kl 19.00   Fredag 27.10 kl 19.00    Lørdag 28.10 kl 17.00    Søndag 29.10 kl.19.00. 

Priser: Voksne kr 300,-   Honnør kr 250,-  Barn/Student kr 100,-   Grupperabatt for 10 personer og 

oppover, pris pr billett kr 270,-. Billetter til forestillingene kjøpes på Ticketmaster.no (pluss Narvesen 

og 7Eleven, og i døra)    VELKOMMEN!     Jubileumshilsen Vang sangforening     www.vangsang.no  

http://www.vangsang.no/

