


Hei alle Sparbygg!

Bladet du nå står med i hånden er Sparbu Teaterlags medlemsblad. Denne gangen sender 
vi ut bladet til alle i Sparbu, med håp om at vi skal få flere med oss i laget. Vi vil gjerne 
ha akkurat deg med som enten skuespiller eller som medhjelper på andre områder i og 
rundt teaterlaget. Her trengs både kaffekokere, vaffelstekere, syere, sminkører, snekkere, 
scenearbeidere, servitører og mange mange flere.

Sparbu Teaterlag ble stiftet 14.januar 1922. Initiativtaker og lagets første formann var 
Hans Ystgaard. Amatørteater har sterke tradisjoner i Trøndelag. Forløperen til Sparbu 
teaterlag, Andhrimner ble stiftet allerede i 1898. Siden oppstarten har Sparbu teaterlag 
hatt mange store og suksessfulle oppsetninger. Blant annet "My Fair Lady", "Spællmainn 
på taket", "Tolvskillingsoperaen", "En midtsommernattsdrøm" og "Cabaret". I tillegg har 
teaterlaget lange tradisjoner på å spille både drama, komedier og buskiser. Stor suksess 
har vi hatt med Krister Claessons triologi om postmannen Dag Otto og hans venner og 
naboer.

På bloggen og hjemmesiden vår legger vi ut nyheter for både medlemmer og andre 
interesserte. Ta deg gjerne en titt innom!!

http://sparbu-teaterlag.blogspot.com http://www.sparbu-teaterlag.no 

Endelig e vi i gang!!!!!!
Ja endelig er vi sikkelig i gang med det som vi har jobbet med, ja faktisk i mange år! Nå 
skal det endelig bli I Blanke Messingen! Mye er allerede på plass, men fortsatt er mye 
ugjort og mye folk trengs. Vi skal om et par måneder også ha Revygalla i Mærehallen og 
også der trenger vi mange som vil hjelpe til. Vi ser veldig mot et nytt teaterår med mye 
aktivitet på flere fronten! 

Styret 2011/2012
Årsmøte i laget ble avholdt 19.mai og styrets sammensetning er for året som kommer 
som følgende:
Formann - Bente Aune Bragstad
Nestformann – Jan Arne Engan 
Kasserer – Anita Stavran
Sekretær – Per Helge Bøe
Styremedlem – Ståle Berg
1.vara – Torlaug Holan Solberg 
2.vara – Elisabeth Fossum
3.vara – Hilde Risholt 

Årets hovedoppsett ”I Blanke Messingen”
Etter lengre tids forberedelser og planlegging er vi snart klare for å starte prøveperioden 
på tidenes storsatsning i Sparbu teaterlag! Prøvestart er 1. september 2011.





Totalt krever oppsetningen ca 20 skuespillere (+ statistroller). 
Produksjonsapparatet( den ansvarlige for de ulike oppgavene) er stort sett på plass

 og i virksomhet. 
Imidlertid behøves mange medhjelpere i ulike funksjoner fra skuespillere til kjøkken, 

sminke, garderobe etc.Dersom du har lyst til å delta i fellesskapet som teaterlaget 
representerer den kommende vinteren inviterer vi deg til:

Orienteringsmøte i teaterkjelleren på Åsheim: 
Tirsdag 30. august kl. 19.00 

Dersom du er forhindret akkurat denne kvelden så kan du tilkjennegi din interesse for 

å være med til undertegnede pr. telefon eller e-post. 

Vi tar sikte på en utfordrende og artig prøveperiode fram i mot premiæredatoen
 3. juledag (27. desember) 2011.

VIL DU VÅRRÅ MED SÅ TRÆFFES VI DEINN 30.!

Elisabeth Fossum. Produksjonsleder for IBM
Tlf. 917 07 395

elisabeth.fossum@betania-sparbu.no


