
 



Hei Teatervenner! 
 
Det er vår i luften (i hvert fall innimellom snøskurene…) og 
teatersesongen går mot slutten. Etter et år med litt utfordringer for både 
skuespillerne og apparatet rundt har vi dratt i havn en produksjon som vi 
er stolte av! 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 ”Tjyveri og naboskap” av Christer Claesson. 
Stykket handler om en ung mann som har det litt trangt økonomisk og han 
finner ut at han skal spe på inntekten ved å bryte seg inn i hus i flotte 
villastrøk. I dette første brekket har han blinket seg ut et dyrt og eksklusivt 
maleri som han tenker å tjene noen kroner på. Dette lykkes han svært 
dårlig med da det viser seg at husets folk, diverse naboer og 
forsikringsagenter dukker opp uventet. Det var masse forviklinger frem og 
tilbake før det for denne tyven egentlig ordner seg ganske greit og han 
kommer godt ut av det til slutt. Masse humor og masse latter på Åsheim i 
år også! 
 
Det var noen utfordringer i starten av øvingsperioden. Vårt nye 
bekjentskap på regisørfronten Sindre Nilsen ble dessverre sjuk og måtte 
kaste inn håndkleet i november. Det førte til at det for skuespillerne ble 
noen uker med litt stillstans. Heldigvis var Kalle Garli klar som ett egg til 
å ta over. Da han var i ferd med å ro det hele i havn, og vi igjen var rolig 
på at dette ville bli greit, ble en av skuespillerne rammet av sjukdom slik 
at oppkjøringen like før premieren også ble litt amputert. 
 
Likevel har innsatsen både fra produksjonsapparatet og ikke minst 
skuespillerne gjort at denne produksjonen føyer seg inn i rekken av 
produksjoner med suksess. Vel 2150 tilskuere er et tall vi er svært fornøyd 
med på en slik produksjon. 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!  
 
 



”Så lang ei reis” 
”Så lang ei reis” var Steinkjer kommunes store satsning i forhold til 
kommune-jubileum og 1814-jubileumet i fjor. ”Så lang ei reis” var et 
stykke skrevet av Hans Magnus Ystgaard og regien var ved Eli Sørensen. 
Stykke ble fremvist på Dampsaga i oktober 2014. Sparbu Teaterlag hadde 
mange med både i produksjonsapparatet, på scenen og bak og rundt 
scenen underveis. Teaterlaget hadde blant annet eldste og yngste på 
scenen. Det var Edvard Hægstad og Markus Bragstad. Fint å se at det gror 
i laget ;-). Stor takk til alle lagets medlemmer som er med og skaper teater 
også utenfor Åsheimscenen. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra våre 
samarbeidspartnere i denne storproduksjonen at dette ikke hadde vært 
mulig å få til uten Sparbu Teaterlag! Bra jobba folkens!! 
 
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 11.april. Ca 100 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!!!!   
     

Fra Så lang ei reis. Madelen og Øyvind i front på mopeden og Markus Aune Bragstad
 

 



 
 
 
 

 
Årsmøte  

Tirsdag 19.mai kl 19.00 i litjsal`n 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 Jan Arne Engan på tlf: 977 47 047,  

eller sendes på e-post til mail@sparbu-teaterlag.no innen 15.mai. 
Kaffeservering. Velkommen! 


