


Kjære teatervenner
Våren er her og teaterlagets 90. år går mot slutten. Vi har hatt et fabelaktig 
år!!! Alle lagets medlemmer har på et eller annet viset vært engasjert i noe 
for og med teaterlaget. Tusen takk til alle som i løpet av året har bidratt 
med stort og smått for å holde hjulene våre i gang!

Årets hovedoppsett
"I Blanke Messingen" var hovedoppsettet med stor H. Økonomisk sett er 
dette det største Sparbu Teaterlag noen gang har satt opp, men også 
kunstnerisk, og ikke minst organisatorisk, ga det oss masse nye 
utfordringer og erfaringer. Det var like under 5000 betalende personer 
som så stykket. Det har vært "hallelujastemning" under hele prosessen. Vi 
har heldigvis støtt på få uforutsette ting og maskineriet har glidd godt! Det 
snakkes fortsatt om IBM rundt omkring i bygdene og det er svært gledelig 
for oss alle sammen!

DVDene
DVDene er ferdig. De kommer i posten til de som har betalt om få dager.

Årsfesten
14.april gikk teaterlagets årsfest av stabelen. Det var ca 140 gjester. Det 
var som alltid hyggelig stemning med tradisjonsmat fra start til slutt!! 
Teaterlagets medlemmer feiret suksessene som har vært dette året. 90-
årsjubileum, I Blanke Messingen, Trøndersk Revygalla og 
Oscardeltagelse for Edvard. I tillegg utnevnte styret tre nye 
æresmedlemmer. Det er Lars Harald Daling, Haavard Eggen og Knut 
Boye Ericson. Det var taler og underholdning til langt utover kvelden, og 
etterpå danset vi alle til sene nattetimer og tidlig morgen!! Stor honnør til 
alle som har vært med på å gjøre teaterlagets 90. år til noe spesielt for alle 
som har et stort hjerte for Sparbu Teaterlag!!!  STOR TAKK TIL 
ÅRSFESTKOMITEEN!!!!

17. mai
Vi oppfordrer alle lagets medlemmer til å bli med i 17.mai-toget. Toget 
starter klokken 12.00 som vanlig fra Mære kyrkje og går til Mære skole.





Årsmøte i Sparbu Teaterlag
Torsdag 24. mai kl 19.00 Åsheim, Litjsaln

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 på saker må leveres til styret på mail@sparbu-teaterlag.no 
Kaffe. Velkommen!!


