


Gratulerer kjære teatervenner!!

Teateråret  nærmer  seg  høydepunktet  og  vi  står  foran  teaterlagets  største 

utfordring noen gang både økonomisk og kunstnerisk! Men hit har veien vært 

lang, og selv om styret i teaterlaget har jobbet med I Blanke Messingen i mange 

år, er det ekstra mange i sving i kjelleren nå om dagen. I tillegg har laget greid, 

også i  år,  å mobilisere folk til  å  gjennomføre en flott  revygalla.  Så i  Sparbu 

teaterlag lever dugnadsånden og samholdet bedre enn noen gang. Vi har fått med 

oss mange nye, både på årets oppsett og på revygallaen. 

Sparbu teaterlag ble stiftet 14.januar 1922. Dette forteller oss da at vi samme 

dato i 2012 er akkurat 90 år! Dette feirer vi med forestilling den 14.januar!!!! 

Resten av feiringen for lagets medlemmer blir på årsfesten!! 

 

Vi gleder oss nå stort til å få i gang årets hovedoppsett. Vi gratulerer oss selv 

med 90-års dagen, og med en fantastisk forestilling!

Hovedoppsett 2011/2012

I år setter Sparbu teaterlag opp musikalen I Blanke Messingen. Musikalen er 

basert på den engelske filmen ”The Full Monty” som ble spilt inn i 1996. Vi 

møter Jonas Hyllmo (Jan Arne Engan) i hovedrollen. Arbeidsløs, blakk, skilt 

med trang til å overbevise sin fraskilte kone om at han kan ta vare på Nils 

Henrik, sønnen deres. Inspirert av et nylig avholdt Chippendale-show klarer han 

å overtale bestevennen Pål Gunder (Roger Bjerkan)om at et strippeshow er 

tingen. De reklamerer med letttjente penger for relativt lite arbeid når de 

rekrutterer ytterligere fire dansere: Harald Klungseth (Leidulv Holan), en 

konkursrammet gårdbruker uten arbeid. Oddvar Hildrum (Rolf Sørli), 

arbeidsledig jordbruksavløser. Karl Robert Lilleland (Lars Bendik Austmo), 

oppsagt kommunikasjonsrådgiver i firma dottCom og Chaaruchandraa 

Chakupani (Hallgeir Modell), en konkursrammet indisk restauranteier. Veien til 

mulig suksess blir atskillig mer humpete og bratt enn de kunne ha forestilt seg. 

Særlig når målsettingen er å skille seg ut fra en hvilken som helst bule - stripper; 

nemlig å gi sitt publikum full pakke! 

Stykket  har ikke tidligere  blitt  satt  opp i  amatørteater  sammenheng.  Dere får 

derfor se et stort stykke teaterarbeid. Et resultat av utallige frivillige arbeidstimer 

fra teaterlagets medlemmer med alt fra prosjektering, kaffekoking, snekkering, 

lys, kostymer, rekvisita etc. Det siste halve året har, for våre dyktige skuespillere, 

gått med til tekst, sang og danseprøver. Nye utfordringer har blitt tatt i mot med 





I BLANKE MESSINGEN
Åsheim alle dager kl. 19.00

Forestillinger:
3. juledag m/fest (premiere) få bill., 6. juledag m/fest få bill., 3. januar (utsolgt),

6. januar, 8. januar, 10. januar (pensjonistforestilling), 13. januar m/fest, 14. 
januar jubileumsforestilling m/fest

Bill.pris: 300,- for voksne og 250,- for honnør/student/skole og grupper 10 stk. 
Ledsagerbevis. Forestilling m/fest kr 350,- Skjenkebevilling

Billetter kjøpes på www.kultur.no og hos Mittet Auto, YX Sparbu, Dampsaga 
Steinkjer, Aboteket Kafe Verdal og Mix Magneten, Levanger

www.sparbu-teaterlag.no


