
 



 

 

Kjære teatervenner 
No e vi i full gang med øvingene til årets oppsetning «Trekkspillkrigen» av Hans Rotmo 
på Åsheim. 
Kalle Garli styrer ensemblet med stødig hånd og det leses manus mens latterkulene sitter 
løst, det lover meget godt til jul og premieren som er 6. juledag 😊😊 Som før trengs det 
gode medhjelpere for å sette opp teater, og som dere vet er salg en meget viktig 
inntektskilde for oss. Som tidligere år setter vi dere opp på dugnadsliste kjøkken/salg/bar 
og håper på deres velvillighet i år også.. 
Mangler du julegaveideer? 
Vi selger gavekort, ta kontakt med Andreas eller Hilde så ordner vi det!  
Med ønsker om en fin høst og førjulstid. 

    Styret 😊😊 
 
Trekkspillkrigen 
I trekkspillkrigen er det ikke bøndene det handler om i Rotmos bygdeunivers, nå er det 
kulturarbeiderne som får unngjelde. Som i «Bønder i solnedgang» utspiller også denne 
gang dramaet seg i Spyet i Hydro kommune. Men bortsett fra Ola Botn`s 
gammeldansorkester er hele persongalleriet byttet ut. Mye av handlingen foregår i 
Lolitas renseri, og i den estetiske heimen til Sivert Elgplassen.. 
 
Det fryses og distribueres elgkjøtt av tvilsom opprinnelse og kvalitet, og etter hvert skal 
denne virksomheten vise seg å få voldsomme konsekvenser.. 
Striden mellom gammeldansorkesteret og felespilleren Sivert Elgplassen spiller også en 
sentral rolle i stykket, en klassisk strid mellom trekkspill og fele. Det er ingen 
hemmelighet at det er trekkspillkarene som utgjør kjøttmafiaen. Men felespilleren er 
nesten en enda større skurk  som ikke griper inn, men han er bare opptatt av 
trekkspillkrigen han.. VELKOMMEN! 
 
Persongalleri: 
Ola Botn: Lorents Arild Ramberg, Sivert Elgplassen: Stein Roar Madsen  
Ordfører Espen Storstein: Edvard Hægstad, Per Innstein: Sivert Melgård 
Pål Utstein: Bjørnar Austheim, Lolita Pepita Bakken: Ida Melgård 
Morten Bakken: Vetle Røsten Granås, Jeanette Kolbjørnsen: Heidi Marie Taraldsen 
Statister: Monica L. Rønning, Bente S. Løe og Nathalie Myrslo. 
 
Regi: Kalle Garli, Sanginstruksjon: Heidi Melgård, Scenografi: Per Helge Bøe 
Orkester: Andreas Melgård (musikalsk leder og keyboard) Ronni Garli (trommer) 
Sverre Bjarne Inndal (gitarer), Jonas Christensen (bass), Torfinn Hofstad (fiolin) 
 
 
 



 

 

Medlemskontingent 2019/2020 
Årets medlemskontingent står for tur. (Barn som bor hjemme, men som er over 18 år går 
ikke inn under familiemedlemskap.) Husk at du må betale hvert år for å stå som medlem, 
ellers faller du ut av våre lister og får  ikke tilsendt Andhrimner og annen 
medlemsinformasjon. Enkeltmedlem 150,- Familiemedlemskap 300,-. Kontonummer: 
4410.11.53999. 
 
Styret 2019/2020 
Årsmøtet ble avholdt i mai og det nye styret består av:  
Leder Andreas Melgård , Nestleder Hilde Kristin Risholt, Kasserer Elisabeth Fossum, 
Sekretær Stein Roar Madsen, Styremedlem Sigrid Schiefloe, 1. vara Marit E. Fladmark, 
2. vara Anita Beate Solberg, 3. vara Torlaug Holan Solberg 
 
Skulle det være spørsmål, kjenner du noen som har lyst til å bli medlem, ønsker du 
kontakt med oss eller har noe på hjertet, så  ta gjerne kontakt med oss på  
sparbu.teaterlag@gmail.com 
 
Grasrotandelen 
Vi tar inn noen tusenlapper årlig på denne ordningen. En fin måte å være støttemedlem 
på, så vi håper medlemmer og andre som er ivrige tippere fortsetter å gi grasrotandelen 
til oss, det setter vi stor pris på. Takk!!!  
 
Leidulv Holan 60 år 
Vi gratulerer Leidulv Holan med 60 års dagen. Dagen ble storslått feiret hjemme på 
Holan i juni. Medlemmer fra teaterlaget sørget for at gjestene fikk servering og noe godt 
i glassene fra baren. Glimt fra festen. 
 

 



 
 
 

 


