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Teaterlagssesongen går mot slutten. Vi har lagt bak oss nok en sesong
med en suksess på scenen der målene vi hadde for sesongen er nådd.
Mange har vært i sving både på, og ikke minst utenfor scenen, så en
STOR TAKK til alle som også dette året har vært med å videreføre
teaterlagets gode rykte!
Årets hovedoppsett
Årets hovedoppsett har vært ”På ville veier”. Det ble en suksess slik vi
hadde håpet. Latterkulene runget over Åsheim. En strålende forestilling
og et godt fornøyd publikum. Vel 1800 tok turen til Åsheim for å få med
seg denne elleville forestillingen. Styret er svært stolte over prestasjonene
både på, rundt og bak scenen i denne produksjonen! Vi har gjort oss nye
erfaringer og det skal vi ta med oss for å bli enda bedre! Dessuten har vi
også denne sesongen fått med oss nye folk både på og bak scenen og det
er vi veldig glade for! Håper og få med oss dem i mange år fremover!!!
DVD’an
Filmatiseringen av årets oppsett er ferdigkopiert. De som har bestilt, men
ikke har fått DVD’en kan få kjøpt den på årsmøtet. 250,- pr.stk.
17.mai
Vi oppfordrer alle av lagets medlemmer som har anledning til å bli med i
17.mai-toget. Toget starter klokken 12.00 fra Mære kyrkje og går til Mære
skole.
Årsfesten
Årsfesten gikk av stabelen 6.april. Ca 90 gjester satt til bords og fikk
vanlig tradisjonsmat, saltkjøtt og kålrotstappe. Det var stor stemning og
mange holdt på til sene nattetimer…. STOR TAKK TIL
ÅRSFESTKOMITEEN!!!!
Robin Hood
Elevene i 5.klasse på Mære skole har i løpet av vinteren sunget og øvd
som bare det for å sette opp forestillingen om ”Robin Hood”. I mai er de
klar med premiere. Vi oppfordrer alle til å ta turen til Åsheim.

Forestillingskvelder er torsdag 30.mai kl 19.00 og fredag 31.mai kl. 18.00.
Billetter fås kjøpt ved inngangen.
Revyfestival på Høylandet
Det er bestilt noen campingplasser på Høylandet. Det er fortsatt noen
ledige plasser. Hvis dere ønsker plass, ta kontakt med Birgit Holan 95 25
22 85. Billetter må bestilles av hver enkelt på www.revy.no

Kalle Garli var instruktør På Ville veier

Årsmøte i Sparbu Teaterlag
Torsdag 23. mai kl 19.00 i litjsaln på Åsheim

Sakliste:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap m/revisorkommentarer.
5. Kontingentsatser.
6. Innkomne forslag.
7. Valg
8. Årsplan og budsjett.
Forslag til saker leveres til Bente Aune Bragstad på tlf: 913 75 305, eller
sendes på e-post til mail@sparbu-teaterlag.no innen 19.mai.
Kaffeservering. Velkommen!

