


Kjære teatervenner
Teateråret nærmer seg slutten og vi avslutter som vanlig med årsmøte som 
i år er 19.mai. Det har igjen vært gjennomført et fantastisk teaterår! En 
STOR TAKK til alle som igjennom året har vært med å bidra på 
teaterlagets aktiviteter.

Årets hovedoppsett
Årets hovedoppsett, ”Bryl og Vinyl” er vi veldig stolte over!!  At det er 
medlemmer fra laget som både har skrevet, regissert og selvfølgelig 
fremført det hele gjør at vi i år har presentert en tvers gjennom Sparbu-
oppsetting. Og da noe av innholdet også kunne minne om steder, og 
kanskje også personer vi kjenner er vi ikke i tvil. Det var en lang og 
krevende øvingsperiode, men innsatsen førte til et fantastisk resultat. Vi 
har i etterkant fått mye skryt, ære og berømmelse 

1400 så stykket i år, og med et lavt budsjett har vi nok gått i overskudd på 
det hele. Takk til alle som har vært med å bidra! 

DVD’an
Filmatiseringen av årets oppsett ble veldig bra. De som ikke har fått kjøpt 
DVD’en kan få kjøpt den på årsmøtet. 250,- pr.stk.

17. mai
Vi oppfordrer alle lagets medlemmer 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 30.april. Ca 90 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!!!!

Hjemmesiden
Hjemmesiden har vært litt mer aktiv siste år enn tidligere. Hans Arnt 
Gjermstad oppdaterer for oss, men styret har ikke vært flink nok til å fore 
han med stoff. Det skal vi jobbe med til neste år. Hjemmesiden finner dere 
på www.sparbu-teaterlag.no Teaterlaget har også opprettet en blogg, som 





Årsmøte i Sparbu Teaterlag
Torsdag 19. mai kl 19.00 i litjsaln 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 innen 15. mai. 977 47 047 eller
 jan-arne.engan@gipling.no

Kaffeservering. Velkommen! Årsmelding til gjennomsyn på Hydro fra 2.mai.


