


Kjære teatervenner 
Vi er nå godt i gang med ny teatersesong og det øves på «Bønder i Solnedgang» av Hans 
Rotmo med premiere 6. juledag. Vi skal ha med oss deler av Mære songlag med dirigent 
Heidi M. Sørlie. Hun  har også sanginstruksjon for stykket. Andreas Melgård har 
ansvaret for musikken. 
Rollebesetningen: Stein Roar Madsen, Roy Myhr, Jonas Skjeflo, Lornts Arild Ramberg, 
Ida Melgård og Heidi Taraldsen. 
Vi håper at stykket skal trekke publikum til Åsheim. 
Hjelp: Vi har også i år behov for hjelp fra dere medlemmene for å få dette i havn.  
 
Epostadresser: Vi ønsker å etablere ei medlemsliste med epostadresser slik at vi kan nå 
dere enklere og oftere enn at vi sender ut andhrimner i posten. Alle dere som nå får 
andhrimner i posten. Send oss din epostadresse hvis du har på tlf. 90 02 17 87. 
 
Bønder i Solnedgang 
Bli med på Sparbu Teaterlags versjon av storsuksessen «Bønder i Solnedgang» fra 
Trøndelag teater, og opplev en reise i distrikts- Norge der vi blir kjent med brukene 
Sarvet, Botn og Gørhenget. Der blir vi kjent med skikkelsene Magnus 
Gørhenget/Digerhalsen (Stein Roar Madsen) som drakk seg fra en framtid i militæret, har 
nå forpakta bort jorda si, og driver husflid etter sjølbergingsprinsippet, glad i en dram og 
stor i kjeften. Eddy på Sarvet (Roy Myhr) utdanna biolog , måtte ta over Sarvet da 
foreldrene døde i ett ublidt møte med Tine tankbilen. Spretten (Jonas Skjeflo) Eddys 
nerdete lillebror, møkka lei Sarvet, en nett nerd som har vært innom Pentagon, NASA og 
chætta me sekretærn te Clinton. Ola Botn ( Lorents Arild Ramberg ) ungkar og 
spillemann, driver Botn og snor seg rundt lovenes paragrafer og er svoren 
sprøytemiddelentusiast. Slurpa (Heidi M. Taraldsen ) en primitiv sjel med enkle behov 
som kjærlighet, og ømhet. Roter seg borti Digerhalsen og dessverre innhenter 
Gørhengets virkelighet henne raskt- i form av fjøsstell, bleieskift og digerhalsen sin 
væremåte. Sølvi (Ida Melgård) byfrøkna og eksnarkoman som øyner ett håp om ett nytt 
liv på landet etter en brokete tid i hovedstaden. Ankommer Spyet med Signaturtoget og 
veska full av Prince Mild og ett håp om ett bedre liv. 
I tillegg møter vi Ola Botns gammeldansorkester med: 
Andreas Melgård, Ronni Garli, Jo Einar Sterten Jansen, Jonas Christensen, og Carl-Oscar 
(Kaos) Myrslo. Statister/sangere/kor: medlemmer fra Mære songlag 
Instruksjon: Kalle Garli Sanginstruksjon: Heidi Melgård Sørlie. 
Scenografi: Per Helge Bøe 
Medlemskontingent 2017/2018 
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 






