Hei aill teatervenna!
No er vi i gang igjen
me ein ny teatersesong å øvingan e godt i gang. Roar Tromsdal hi ansvaret for
regien, å med Roar`s gode hjelp fikk vi til slutt rettighetene for «Evig Ung» da vi
tidlig i sommer fikk avslag på å spille stykket. Stor takk til Roar. Kirsten Knedal
Andersen har også denne gang ansvaret for sanginstruksjon og har også rolle i
stykket. Koreografien i år har Cecilie Andersen som også steppa inn for Heidi
Melgård Sørlie som skuespiller. Cecilie er bosatt i Sparbu og vi ønsker henne
velkommen i laget.
Årsmøtet ga styret i oppgave å starte arbeidet med å forberede til 100-årsjubileet i 2022. Der har Lars Harald Daling sagt seg villig til å lede en arbeidskomite
med dette. Har noen noe som dere tror er noe som er av interesse for lagets
100-årsjubileum så ta kontakt med Lars Harald eller styret om dette. Ellers er
jobbinga i gang og det vil i år bli behov for hjelp som årene tidligere. God høst!
Oddbjørn (formann)
Styret
Årsmøte i laget ble avholdt 19.mai og styrets sammensetning for året som kommer er som følgende:
Formann – Oddbjørn Langli
Nestformann – Hilde Risholt
Kasserer – Magne Brekstad
Sekretær – Stein Roar Madsen
Styremedlem – Vidar Grande
1.vara – Monica Leren Rønning
2.vara – Inger Holmvik
3.vara – Anita Beate Solberg
Evig Ung
I denne herlige musikkomedien av Erik Gedeon foregår handlingen omkring
2065 på Åsheim forsamlingshus som nå er omgjort til aldershjem der 6 eldgamle skuespillere og en enda eldre pianist har slått seg til ro for å nyte gamle dager
og minner. De styres med bestemt hånd av en geskjeftig sykepleier, som iherdig sørger for at de får sin daglige dose av religiøse allsanger. Men gamlingene
benytter enhver anledning til å servere gamle perler av rock- og poplåter – som
«I Love Rock ‘n Roll», «Born to be wild», «I will survive», Forever young» - med
en urkraft som har overlevd i dem siden deres ungdom femti år tidligere – dvs. i
dag!
Vi møter både kjente og nye fjes i Sparbu teaterlag som spiller seg selv som
eldgamle: Ida Melgård, Roger Bjerkan, Jonas Skjeflo, Tom Roger Lersveen og

Cecilie Andersen, som også er forestillingens koreograf. Pianisten spilles – i
dobbel forstand – av Kirsten Knedal Andersen, og sykepleieren av Vigdis Devik.
Per Helge Bø er scenograf og Roar Tromsdal regissør.
Gamlingene er ubetalelige i all sin saktegående livsglede – men under humoren
ligger også en alvorlig undertone av hvordan det er å bli eldre.
«Evig ung» er alvorlig artig!
Medlemskontingent 2015/2016
Årets medlemskontingent står for tur. Enkeltmedlem 150,- Familiemedlemskap
300,-. (Barn som bor hjemme, men som er over 18 år går ikke inn under
familiemedlemskap.) Husk at du må betale hvert år for å stå som medlem, ellers
faller du ut av våre lister og får ikke tilsendt Andhrimner og annen
medlemsinformasjon.
Er du ikke medlem fra før? Bli med som medlem i Sparbu Teaterlag! Vi tilbyr
stor kreativitet, masse humor og et sosialt miljø man etter hvert ikke kan klare
seg uten!! Her er alle velkommen! Kjenner du noen som ikke tidligere har vært
tilknyttet oss, men ønsker å være med så ta kontakt med oss på mail
mail@sparbu-teaterlag.no
Grasrotandelen
Vi tar inn noen tusenlapper årlig på denne ordningen. En fin måte å være
støttemedlem på, så vi håper medlemmer og andre som er ivrige tippere fortsetter
å gi grasrotandelen til oss, det setter vi stor pris på. Takk!!!
Fra høstens sminkekurs med sminkeinstruktør Leo Thôrn og Cecilie Andersen

EVIG UNG
PREMIERE PÅ ÅSHEIM 3. JULEDAG
Forestillingen vises også 6. juledag,
tirsdager, fredager og søndager i januar.

Billetter er i salg fra 14. november
og kan kjøpes på Hydro Texaco (Mittet), Sparbu,
Dampsaga kulturhus og kultar.no

