


Kjære teatervenner 

Da er våren i lufta, og med det kommer fraulukta, bønder og traktorene ut. Det betyr også at 
denne teatersesongen går mot slutten. Vi er stolte over at vi nok en gang har dratt i havn en 
produksjon. Denne gangen en produksjon som var krevende både kunstnerisk og økonomisk. 
Mange har vært i sving både på, og utenfor scenen. Uten dere så hadde vi ikke klart å 
gjennomføre Evig Ung, så TUSEN TAKK til dere alle involverte. 

Årets hovedoppsett 

I den herlige musikkomedien Evig Ung av Erik Gedeon foregikk handlingen omkring år 
2065. Åsheim var gjort om til aldersheim for de 6 skuespillerne, og deres enda eldre 
pianistvenn Kirsten. Her hadde de slått seg til ro for å nyte gamle dager og minner. Men der 
ble de dessverre styrt av den meget bestemte søster Vigdis, som iherdig sørget for at de fikk 
sin daglige dose av allsang, gjerne av den kristne sorten. Men gamlingene benyttet enhver 
anledning til å servere oss rockeperler og disse med en urkraft som hadde overlevd deres 
storhetstid femti år tilbake. Masse humor, flotte sanger, gode skuespillerprestasjoner og mye 
latterlig galskap har det vært på scenen. Samtidig så har også dette stykket satt fingeren på 
noe mere alvorlig. Det å bli gammel, satt i «bås», men samtidig fortsatt ha den iboende 
lekenheten i en gammel kropp… 

Innsatsen fra produksjonsapparatet, reggisør  Roar, musikalsk leder Kirsten, koreograf 
Cecilie, skuespillerne, har gjort at denne produksjonen føyer seg inn i rekken av vel 
gjennomførte produksjoner i lagets historie. Vi i teaterlagets styre er stolte over at vi turte å 
satse på dette krevende stykket, både kunstnerisk og økonomisk. Vi har gjort oss noen nye 
erfaringer i år også, og de skal vi ta med oss videre for å bli enda bedre. 

Ca. 2550 rakk å se forestillingen før vi måtte avlyse de 4 siste forestillingene pga 
sykehusinnleggelse hos en av skuespillerne. Sykdom rår man ikke over, og vi vet nå at det går 
bra med den «uheldige» skuespilleren heldigvis. Vi er stolte over at vi fikk være en del av 
dette! Godt levert alle involverte. 

17. mai 

Vi oppfordrer alle lagets medlemmer som har anledning til å bli med i 17. mai toget. Toget 
starter kl. 12.00 fra Hamrum Eldresenter, og går til Mære skole via skoleveien. P.S. Ny rute. 

Årsfesten 

Årsfesten gikk av stabelen lørdag 2. april. Ca. 100 gjester satt til bords og fikk servert 
tradisjonsmat, saltkjøtt og rotgraut. Det var stor stemning, artig underholdning og ikke minst 
fikk laget to nye æresmedlemmer. Jorunn og Thor Wang ble etter mange års tro tjeneste på og 
utenfor scenen utnevnt til æresmedlemmer. Vel fortjent og vi gratulerer dem!.... Stor takk til 
årsfestkomiteen!! 

 






