
 



Kjære Teatervenner! 
 
Nå er vi i gang igjen!! 
Etter en lang, god og fantastisk sommerferie er vi nå i gang igjen på 
Åsheim. De fleste av oss hadde behov for en skikkelig ferie etter det store 
løftet vi hadde med Vømmølspelet forrige sesong. Men med den 
fantastiske sommeren vi har hatt i 2014 så har vi fått masse krefter til å 
starte på igjen!! Det blir et mindre oppsett enn i fjor, men det innebærer 
ikke et mindre apparat i den forstand. Alle oppgaver må løses selv om 
oppsettet er i mindre målestokk enn i fjor. Det vil derfor bli bruk for 
krefter til å hjelpe til både i teaterkjelleren, til kulissesnekring, på 
kjøkkenet, i salen mm også i år. Håper derfor på velvillig hjelp fra alle 
medlemmer utover vinteren. 
 
Styret 
Årsmøte i laget ble avholdt 22.mai og styrets sammensetning for året som 
kommer er som følgende: 
Formann - Jan Arne Engan  
Nestformann – Ståle Berg 
Kasserer – Hilde Risholt 
Sekretær – Bente Aune Bragstad 
Styremedlem – Vidar Grande 
1.vara – Monica Leren Rønning 
2.vara – Inger Holmvik 
3.vara – Morten Stokkan 
 
Årets oppsett 
Årets hovedoppsett er en buskis fra vår alles kjære Krister Claesson. 
Stykket heter «Tjyveri og naboskap». Stykket er selvfølgelig en buskis 
siden Claesson er forfatteren. Det er 6 roller som bekledes av Hallgeir 
Modell, Grete Stokkan, Tore Roksvåg, Ester Stølan, Jan Håkon Larsen og 
Jan Arne Engan. Her blir det forviklinger av ingenting, og vi møter i 
hovedsak en ung mann som tenker å starte en tyvkarriere for å spe på 
inntektene litt. Siden han sitter inne med lite erfaringer blir ikke denne 
karrieren særlig vellykket. Og når naboene i tillegg blander seg inn i det 
hele blir det store forviklinger. Vi lover lattergaranti i to timer!! Vi har i år 
fått med oss en ny kar som instruktør. Han heter Sindre Nilsen. Er 



opprinnelig fra Østlandet, men er for tiden lærer ved Inderøy 
videregående skole, samt instruktør for oss. Han er en spennende kar vi 
gleder oss til å samarbeide med! Hilde Risholt er produksjonsleder og Per 
Helge Bøe scenograf. Resten av produksjonsapparatet er også så vidt i 
gang med sine oppgaver. Premiere vil være, som vanlig de siste årene, 3. 
juledag.  
 
Medlemskontingent 2014/2015 
Årets medlemskontingent står for tur. Enkeltmedlem 150,- 
Familiemedlemskap 300,-. (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. 
 
Er du ikke medlem fra før?  Bli med som medlem i Sparbu Teaterlag! Vi 
tilbyr stor kreativitet, masse humor og et sosialt miljø man etter hvert ikke 
kan klare seg uten!! Her er alle velkommen! Kjenner du noen som ikke 
tidligere har vært tilknyttet oss, men ønsker å være med så ta kontakt med 
oss på mail mail@sparbu-teaterlag.no   
 
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. TUSEN 
TAKK!!!      
             

Fra Vømmølspelet med kuballetten og IdaMelgård
 

  




