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Tolga Kulturhus- Vidarheim, Vidarheimsalen i Tolga kommune: 

              

Foto: May Bente Aronsen                                        Foto: Ann-Randi Røstum 

Tolgas nye storstue Tolga Kulturhus- Vidarheim ble bygd i 2020, der selve 
kultursalen(Vidarheimsalen) er bygd med scene og amfi med 172 seter. I tillegg er det plass til 

stolrekker foran amfiet og har en totalkapasitet på 223 tilskuere. Selve scena er 11,9 m bred og 7,5 m 
dyp. Det ble også montert et elektronisk etterklangsanlegg, VIVACE-system, som er et av de få som 
finnes i Norge. Vivace er et elektrisk akustisk system som forsterker og foredler et roms naturlige 

romakustiske forhold og egenskaper. Vivace håndterer både den tidlige og sene lydenergien i 
rommet.  

Salen vil brukes til innendørskonserter både lørdag og søndag.  

Tilgjengelig utstyr: trommesett, 3 stk pauker (23, 25 og 28 tommer), rørklokker (chimes), 
konserttromme (grand casa), xylofon, gong (36 tommer). Her vil det også være muligheter for 

oppvarmingslokale. 

 

Utescena Dølmotunet i Tolga kommune: 

  

 

Dølmotunet er et levende gardsmuseum midt i Tolga sentrum, og en idyllisk plass for hele familien. 
Gardsmuseet er åpent hver dag fra slutten av juni og hele juli. Her foregår det aktiviteter hele 
sommeren med åpen kafe, hilse på dyr, markedsdager, håndverksdager, kroer og konserter. 

På sletta mellom Dølmotunet og det nye kulturhuset ligger Utescena. Dette er ei overbygd scene 
hvor det vil foregå utekonserter både lørdag og søndag.   



Hamran, Tolga hopp- og skileksenter i Tolga kommune: 

 

 

Hamran er et helårs bredde- og aktivitetsanlegg for unge og gamle som stod ferdig i januar 2015. 

Anlegget har en nær sentrumsbeliggenhet og består av 4 lyssatte hoppbakker i størrelsen 10 m, 20 
m, 40 m, og 60 m, skiheis, skipark og er nærmiljøanlegg for skicross, orientering, turstier, 

sykkeltraseer, lekeområde og konsertarena, og sosiale lag i Hamranstua. Flerbruk og helårsbruk har 
hele tiden vært i fokus, og det er lagt til rette med vei rundt anlegget med universell utforming, led-

lys i overrenn og forsterking i sletta slik at underlaget kan tåle større konserter på sommeren.  

Det er her avslutningsarrangementet på søndag vil foregå. 

 

Harpa, utescena på Hagenjordet i Os kommune: 

 

Hagenjordet med utescena er et flott uteområde som brukes til utekonserter og andre 
arrangementer. Her er det både lekeapparater, bålplass og benker. Huset Finnegarden er et hus med 
antatt opprinnelse fra 1600-1700 tallet. Huset brukes i dag som byttesentral og kafe drevet på frivillig 
basis. Det står i tillegg ei gammel Østerdalsstuggu på Hagenjordet som mest sannsynlig er fra midt på 
1800 tallet. Harpa er den flotte utescena på Hagenjordet, som navnet tilsier er formet som ei harpe. 

Her vil utekonsertene foregå både lørdag og søndag. 

Det vil være tilgjengelig trommesett, stoler og notestativ på utescena Dølmotunet og utescena 
Harpa, Hagenjordet. 

 

 



 


