
 

  



 

 

Kjære teatervenner 
Teateråret nærmer seg ett av høydepunktene med rasende fart, nemlig premieren på  

«Rock of ages», og det på jubileumsdagen vår 14. januar- 2022! 

 

Det jobbes godt og iherdig i alle ledd, og vi kan trygt love dere at det blir en fantastisk flott 

jubileumsforestilling med kjente, og med nye flotte bekjentskaper på og utenfor scenen. 

Rockeklassikerne kommer som perler på en snor, og det gjør sannelig dansetrinnene, 

hurrastemningen og det høye håret også ;-) 

Altså alt det beste fra 80- tallet samlet på en scene. 

 

Vi i styret er krye, spente, men aller mest gleder vi oss til å få satt i gang med feiringen. 

Det er med en stolthet vi gratulerer oss selv, og alle dere medlemmer med den kommende 100-års 

dagen! 

Dette skal feires godt gjennom året, og i jula – 22 planlegger vi å sette ett verdig punktum av 

feiringen med premiere på oppsetningen «Hellige tre kongers aften», (også kalt  

13. dagskvel`n) av Shakespeare, oversatt til Sparbumål av Hans Magnus Ystgaard. 

 

Vi gleder oss.  

 Styret 

 

ROCK OF AGES 

Rock of Ages er en rockemusikal basert på glam-rocken fra det glade 80-tall. Musikalen hadde 

premiere 27. juli 2005. Stykket kalles en «jukebox-musikal» der musikken, showet og dansen er 

sentral. Her får du høre god og kjent musikk fra mange kjente rockeband, og mange av disse låtene 

spilles daglig på norsk radio. Rock of Ages er spilt over hele verden, og er den lengste pågående 

show oppsetningen på Broadway med 2328 forestillinger (2009-2015). Filmen med det samme 

navnet kom ut i 2012 og er basert på denne musikalen. 

 

Handlingen forgår i og rundt en brun bar på Sunset Strip som heter «Bourbon Room». 

Historien handler om ungjenta Sherrie som drar fra bygda (Kansas) til storbyen for å søke lykken 

som skuespiller. Der møter hun mange utfordringer, og kanskje er ikke storbyen slik hun hadde 

forestilt seg?  Moralen i stykket er å aldri slutte å tro på seg selv! 

 

Vi i styret er veldig begeistret og spent på 100-årsjubileums forestillingen. 

Dette er en stor oppsetning, men det har vært veldig enkelt å få tak i skuespillere, dansere og 

statister. Det er over 40 personer bare på scenen, tillegg til det fantastiske frivillighetsapparatet som 

i årevis har stilt opp for laget for å få gjennomført teateroppsetningene. Dette blir gøy! 

 

Vi rockes i 2022!                                                                                       

Andreas                                                                            

 

 

 

 

 

 



 

 

100 års boka «Ambisiøse amatører» 

Møtet er satt!  

«Lørdagskvelden den 14. januar 1922 tramper en geskjeftiget gårdbruker, bedriftsskaper, politiker, 

grunder og amatørteaterskuespiller rundt i langstua ved kjøkkenet i det nybygde våningshuset 

hjemme på Ystgården. Han har håndplukket et knippe sparbygger og invitert dem til å være med på 

å stifte et helt nytt teaterlag i Sparbu».  

 

Dette er Roar Tromsdals innledning til kapitelet «Ambisiøse amatører» i boka med samme navn og 

som er Sparbu Teaterlags jubileumsbok. Og mannen som omtales er knappe 40 år gamle Hans 

Ystgaard.  

 

Det var allerede et spellag i Sparbu, og det var Andhrimner. Men på grunn av skarpe motsetninger 

mellom norddelen og sørdelen av Sparbu mener Ystgaard at noe må gjøres. Og derfor har han 

invitert disse personene til møte. Noen av dem har vært aktive i Andhrimner. 

 

Hva Ystgaard sa i åpningstalen sin er ikke nedskrevet, men kanskje sa han noe slikt: 

«Når vi møtes i Andhrimner nå er det oftest bare krangling og kjekling om det er Korsvegen eller 

Leira som er det viktigste stedet i Sparbu. Et teaterlag skal ikke krangle om slikt. 

 

Vi skal spille teater. Godt teater. Vi må tenke nytt! Og større!» 

Og med det forbehold at ordene falt slik så må vi kunne si at ambisjonene har absolutt vært 

framtredende i repertoarvalget i Sparbu teaterlag. Og visjonene var absolutt til stede! 

 

Mange av de som møtte på Ystgaarden denne lørdagskvelden satte sitt preg på teaterlaget i mange 

år framover. 

Roar Tromsdal tar oss med på reisen som har gått i snart hundre år siden denne januarkvelden i 

1922. 

 

Han har med bred omtale av de forskjellige oppsetningene. Både de som ble stor suksess men også 

de som nok må sies ikke ble det. 

Og det er bred omtale av flere 

personer som har høstet 

anerkjennelse utover 

«Sparbubygda».  Ikke minst må 

apparatet rundt, de som ikke er på 

scenen, nevnes. Uten det 

samspillet hadde det nok ikke 

vært noe jubileum å feire! 

 

Takket være Hans Ystgaard, og 

flere med ham kan vi snart 

bejuble en livskraftig 100-åring! 

Og i siste kapitel, «Teppefall» 

står det: Klar scene! For nye 100 

år med høye ambisjoner i 

rockemusikalen Rock of Ages!   

Premiere-dato: 14. januar i 2022 

naturligvis. 



 

 

 

Vi er så stolte over vår jubileumsbok, her er der mye flott lesestoff, kan det være den perfekte 

julegave i år? Boka kan kjøpes på nett til www.embla.no, eller så kan du ta kontakt med Magne 

Brekstad i styret så hjelper han deg.  Boka selges også i byens bokhandlere, og finnes under 

lokalhistorie der. 

 

  



 

 

 

Medlemskontingent 2021/2022 

Vi har allerede sendt ut en god del vippskrav på årets kontigent, men har du ikke fått vippskrav, 

kanskje falt ut av våre medlemslister, ikke får betalt på den måten, så er det muligheter om du 

fortsatt vil være medlem. 

 

Enkeltmedlemskap kr. 150,-. Familiemedlemskap kr. 300,-. 

 

Vipps til – 134775. NB! 

Merk betalingen med kontigent og navn. 

 

Betale inn til vår bankkonto - 4410.11.53999. 

NB! Merk betaling med kontingent og navn. 

 

Ps! Som medlem er du forsikret i vår forsikringsordning når du bidrar med stort og smått hos oss. 

Det er bare medlemmer som vil få invitasjon til medl. arrangement, lukka fester ol., og vi ønsker nå 

at de som bidrar i alle ledd er medlemmer pga forsikringen. 

 

På forhånd takk. 

 

Styret 2021/2022 

Leder: Andreas Melgård 

Nestleder: Sigrid Schiefloe 

Kasserer: Elisabeth Fossum 

Styresmedlem: Magne Brekstad 

Styresmedlem: Hilde Kristin Risholt 

1.vara: Marit Elisabeth Fladmark (sekretær) 

2.vara: Anita Beate Solberg 

 

Skulle det være spørsmål, ta gjerne kontakt med oss: Sparbu.teaterlag@gmail.com 

 

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!!!  

 

Julegavetips: Bestill billetter til Rock of Ages på Kultar.no eller kjøp boka.  

 
 

 



 

 

   
 

 
 



 

 
 



 

  


