Humorfestivalen i Hemne 2018
1. - 3. juni 2018

Til revy- og teaterlag i Midt-Norge

Kyrksæterøra 18.02.2018

Invitasjon til Humorfestivalen 2018
For 9. gang arrangeres Humorfestivalen i Hemne og Midt-Norsk Mesterskap i revy på
Kyrksæterøra. Noen stikkord om festivalen:
● Fire forestillinger, to fester, måltider og flere arrangementer
● Ca. 2.500 solgte billetter i 2016 (sal med plass til 840 personer)
● Høy kvalitet på lyd, lys, orkester, scene og regi
● Rundt 200 trivelige medhjelpere
● Et steg på veien til NM i revy

I år skjer det 1. - 3. juni 2018
Forberedelsene er i full gang, og vi gleder oss til mye artighet, trivelig samvær og store
opplevelser sammen med dere! Til dere som var med i 2016, sier vi takk for flott innsats og
hjertelig velkommen tilbake i år! Til dere som ikke har deltatt tidligere, sier vi hjertelig velkommen
til å bli med på sommerens artigste festival!

Forestillingene
Kjernen i arrangementet er Midt-Norsk Mesterskap i revy. Vi inviterer revy- og teaterlag fra
Trøndelag og Møre og Romsdal til å delta. Humorfestivalen i Hemne er ment som et springbrett
for revymiljøet i regionen og rekruttering til NM i revy. Mesterskapet er bygd opp med tre
innledende forestillinger og en finaleforestilling. En jury plukker ut nummer fra de tre innledende
forestillingene til finalen. Ett av jurymedlemmene representerer Norsk Revy og vil
direktekvalifisere nummer til deltakelse på NM i revy 2019.
Det blir følgende forestillinger:
● Forestilling 1
fredag 03.06.
● Forestilling 2
lørdag 04.06.
● Forestilling 3
lørdag 04.06.
● Finaleforestilling lørdag 04.06.
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Kategorier
Det konkurreres i kategoriene sketsj, monolog og revyvise/musikalsk nummer.

Priser
I samarbeid med NM i revy, gis det nå større handlingsrom for juryen. Følgende priser er faste,
men utover disse står juryen fritt til å premiere verdige vinnere!
● Direktekvalifisering til NM i revy 2019
● Direktekvalifisering til NM i revy 2019 - Ungdomsnummer
● Publikumsprisen
● Sponsorprisen
● Ekornprisen

Diverse informasjon
Tekniske prøver

Tekniske prøver starter tidlig fredag morgen og pågår fram til
forestillingen kl. 20.00. Prøvene begynner igjen lørdag morgen
og holder på fram til første forestilling kl. 13.00.

Lyd / lys

Besørges også i år av Trondheim Lyd / Lysverket

Festivalorkester

Vi stiller med vårt eminente festivalorkester med kapellmester
Kim Andre Rønningen. Dere trenger altså ikke å ha med egne
musikere.

Sminke

Våre utmerkede festivalsminkører gjør jobben!

Uttak av nummer

Send oss video med inntil 5 nummer som dere ønsker skal bli
vurdert for uttak. Vi setter stor pris på om dere kan levere
dette som lenker eller filer, slik at vi kan legge dem inn i vårt
system. Vi plukker ut ett til tre nummer pr. gruppe, avhengig
av antall deltakende lag.

Festivalområde

Festivalområdet vil i år være Hemnehallen og området i nær
tilknytning til hallen. Forestillingene vil finne sted i
Hemnehallen og festene i teltet utenfor. Bespisning skjer i
kantina på Hemne videregående skole, rett ved Hemnehallen.
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Festivalcampen

Festivalcampen ligger i nærhet til festivalområdet. Garderober
vil være tilgjengelige i svømmehallen.
Vognplass inkl. strøm koster kr 800,- for hele helga
Vognplass uten strøm koster kr 500,- for hele helga
Teltplass koster kr. 250,- for hele helga

Annen overnatting
Hotell Koselig
Skogrand Camping
Småbåthavna

Tlf: 72 45 11 13
Tlf: 72 45 14 62
Tlf: 99 09 04 87

Bespisning
All matservering foregår i kantina på Hemne videregående skole som ligger rett ved Hemnehallen.
Her blir det servert buffét både til frokost, lunsj og middag.

Fester
Det vil bli arrangert fester i teltet utenfor Hemnehallen både fredag og lørdag.
Det er 18-årsgrense på festene.
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Billetter og priser
Billettsalget åpner i mars/april.
Det vil i år ikke være plassreservasjon på forestillingene.
Forestilling/mat/fest

Tid

Pris

1. Revyforestilling (fredag)

Kl. 20.00

250,-

2. Revyforestilling (lørdag)

Kl. 13.00

250,-

3. Revyforestilling (lørdag)

Kl. 16.00

250,-

4. Revyforestilling, finale (lørdag)

Kl. 20.00

350,-

Fest fredag (18-årsgrense)

Kl. 21.00

150,-

Fest lørdag (18-årsgrense)

Kl. 21.00

250,-

Middag fredag

Kl. 16.00 - 20.00

160,-

Frokost lørdag

Kl. 08.00 - 10.00

60,-

Lunsj lørdag

Kl. 10.00 - 14.00

110,-

Middag lørdag

Kl. 15.00 - 20.00

160,-

Billettpakker til redusert pris
Vi har i år redusert pakkeprisene mye for å gjøre det lettere for revylagene å delta.
Pakke

Pris

Verdi

Du sparer

1.250,-

1.990,-

740,-

Juniorpass
- Alle fire forestillinger
- Alle måltider

950,-

1.590,-

640,-

Forestillingspass
- Billetter til alle fire forestillinger

650,-

1.100,-

450,-

Festivalpass
- Alle fire forestillinger
- Begge fester (aldersgrense 18 år)
- Alle måltider
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Meld dere på innen 8. mars
Håper dere har lyst og mulighet til å delta ved årets festival. Klikk lenken nedenfor og meld dere
på.
>> Gå til påmeldingsskjema (frist: 8. mars)

Send videoopptak innen 12. april
Send oss video så raskt som mulig og senest 12. april på maks 5 nummer som dere ønsker å delta
med. Fint om dere også sender oss tekster på de aktuelle numrene. Vi er klar over at mange av
dere har forestillinger nå utover våren og derfor ikke har nummer klare til sending. I
påmeldingsskjemaet skriver dere når dere kan sende oss video.
>> Send inn videoer
NB! I konkurransen vil bare nummer under fire minutter bli vurdert av juryen.

Uttak offentliggjøres 26. april
Uttaket blir offentliggjort 26. april og oppsett av forestillinger og prøvetider blir sendt ut på
e-post. Deretter har lagene en uke til 3. mai med å sende inn informasjon om nummer.

Mer informasjon
Du finner mer om årets festival på våre nettsider. Hold deg oppdatert ved å følge oss på Facebook
(facebook.com/hemnehumor) og Instagram (hemnehumor).
Vi ønsker alle revylag i Midt-Norge velkommen til mesterskap og flotte dager i Hemne!

Med vennlig hilsen
Humorfestivalen i Hemne

Svein Waade
Festivalsjef
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Kathrine Hageskal
Forestillingsansvarlig
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