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Takk for i år!  
Styret i Eidsvoll Amatørteater vil takke alle for et innholdsrikt og 
spennende jubileumsår! Det er lagt ned en fantastisk innsats og vi 
håper alle er like stolte som oss for å være med på laget - 40 år 
etter det hele startet i 1978. 

Vi vil benytte anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år! 
Vi gleder oss til nye og spennende prosjekter i 2019, som uten 
tvil også blir et begivenhetsrikt og morsomt år i Eidsvoll 
Amatørteater. Her følger noe av det som skjer: 

Edel årgang 
Kabaret på Eidsvoll prestegård 
Premiere 15. februar 2019 
Spilles også 16. og 20.-23. februar. Alle dager kl. 19:00. 
Prøvene til kabareten, som har fått navnet Edel årgang, er godt i 
gang på Prestegården. Regissør Jens R. Christiansen har med seg 
Vegar Sandholt som orkesterleder, Linn A Andersen som 
sanginstruktør og Vivi Olsen som koreograf. Om lag 20 
skuespillere skal bryne seg på teater, dans, sang og musikk. Det 
blir lett servering inkludert i teaterbilletten. 

Billettbestilling på e-post til jroac@online.no eller på SMS til 
911 21 953

Siden sist 
Siden sist har vi blant annet 
pakket ned 
jubileumsutstillingen på 
Eidsvoll bygdetun og hatt 
flotte avslutninger for barne- 
og ungdomsgruppene med 
fremvisninger på Søndre 
Samfund. Barneteatergruppa 
sjarmerte med tolkninger av 
kjente eventyr og 
ungdommen imponerte stort 
med en hel forestilling med 
improteater! 

Kostymelageret har flyttet fra 
upraktisk lagringssted i 
kjelleren på prestegården til 
store, lyse og ikke minst tørre 
lokaler i andre etasje. I 
prestegården har det også 
vært filmkvelder med visning 
av tidligere forestillinger på 
egen, splitter ny TV.  

Den 21. oktober var det også 
markering av teatrets faktiske 
40-årsdag og stiftelsesdagen 
21. oktober 1978.  

Merk datoen 
11. februar medlemsmøte om 
prestegården. Se side 3. 
6. mars audition Gull og 
Gråstein. Se side 2. 
11. mars årsmøte. Egen 
innkalling kommer. 
27. april audition Rein(-styr) 
på Nordpolen. Se side 2.   
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Nye kurs 

Barne- og ungdomsteaterkurs på Søndre 
Samfund 
Oppstart i januar/februar 
Det blir nye kurs for barn med Anne-Lise 
Henningsen og kurs for ungdom med Tonje 
Trandum våren 2019. Følg med på Facebook og 
nettsiden for nærmere informasjon om 
tidspunkter og påmelding.  

Revy 

Revy i Panorama 
Premiere 7. juni 2019 
Bjørn Ivar Toftnes er regissør og Gretha 
Klungseth er produksjonsleder. Forberedelsene er 
godt i gang. Det skrives sketsjer og materiale 
testes ut når de om lag 20 involverte jobber mot 
nye latterkuler i Panorama til sommeren.  

Gull og Gråstein 

Uteteater på Lønntjernbråten 
Premiere 28. juni 2019 
Det blir Gull og Gråstein på Lønntjernbråten i 
Gullverket også i 2019. Hanne Østby og Anne 
Marie Rømmerud fortsetter som regissør og 
produksjonsleder. Vi gjentar samarbeidet med 
Lions Club Eidsvoll til sommeren, men styret vil 
også bruke litt tid frem til årsmøtet for å se på 
hvilken form Gull og Gråstein kan ha videre. 
Nytt av året er at forestillingene flyttes til helgen 
etter St. Hanshelgen. Det blir en kort og intensiv 
prøveperiode helgen og uken før forestillingene. 
Mange av skuespillerne fortsetter, men det er 

også noen ledige roller og det er plass til flere 
statister. Det blir derfor avholdt audition onsdag 
6. mars 2019. Informasjon om påmelding til 
audition kommer på Facebook og nettsiden.  

 
Rein(-styr) på Nordpolen 

Familieforestilling i Panorama 
Premiere november 2019 
Etter urpremieren i 2015 skal regissør Hanne 
Østby igjen sette opp familie- og 
juleforestillingen Rein(-styr) på Nordpolen. 
Christer Holtet Dahlin er med som 
produksjonsleder. I denne forestillingen møter vi 
Mini-Rudolf, som er sønn av reinsdyret Rudolf. 
Mini-Rudolf forventes å overta ledelsen i 
Julenissens nye reinsdyrflokk. Vi blir kjent med 
Mini-Rudolfs venner på Nordpolen, alt fra 
isbjørner til Pakkemakkere. Vi får også møte en 
jervefamilie, med Svigersvinet i spissen. Hun er 
av den mer egoistiske typen og klekker ut en 
skummel plan mens resten av Nordpolen 
forbereder seg til jul. I denne forestillingen trengs 
mange skuespillere i alle aldre. Audition blir 
lørdag 27. april på Panorama. Informasjon 
om påmelding til audition kommer på 
Facebook og nettsiden.  

Filmkvelder 

Vi fortsetter med filmkvelder våren 2019. 
Innspillinger av tidligere forestillinger vises på 
prestegården ca. en gang i måneden. Følg med på 
Facebook for å se hvilke filmer som vises når.   

 

ER DU VÅR NYE PROSJEKTLEDER? 

Eidsivatinget er en organisasjon og et idealistisk prosjekt som skal formidle utvidet kunnskap om vår lokale 
historie, kulturarv, rettskultur og identitet i tilknytning til Eidsivatinget på Tingvoll utenfor Eidsvoll kirke. I 
2022 er det 1000 år siden Eidsivatinget ble opprettet av Olav 2. Haraldsson. Det jobbes med en stor 
markering av 1000-årsjubileet, blant annet med et eget spel som skal fremføres i 2022. Eidsvoll 
Amatørteater har vært i dialog med Eidsivatinget om deltakelse, og vi søker nå en egen prosjektleder som 
kan representere teatret frem mot jubileumsåret. Det er ikke så mye vi vet ennå, men dette er et svært 
spennende og stort prosjekt. Vi er også så heldige å bli invitert med helt i oppstarten av prosjektet, slik at vi 
kan være med hele veien frem til 2022. Er du interessert i å være vår representant? Ta kontakt med styrets 
leder Eline Birkeland Lorentzen på e-post elinelorentzen@hotmail.com for nærmere informasjon.  
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MEDLEMSMØTE OM PRESTEGÅRDEN 

Eidsvoll amatørteater har i snart fem år vært så heldige å få leie Eidsvoll prestegård, på meget gode 
betingelser. I 2023 er tunnelen utenfor prestegården ferdig og teateret må sannsynligvis belage seg på å leie 
prestegården til markedspris. Ved forrige årsmøte ble det nedsatt ei arbeidsgruppe som skulle se på: 
 
- Konsekvensene av å ikke lenger leie prestegården 
- Eventuelt kjøp av prestegården 
- Eventuell videre leie av prestegården 
 
Prestegårdsgruppa skal levere sin rapport med anbefalinger til årsmøtet i mars. I den forbindelse ønsker vi 
at dere medlemmer kommer med innspill. Noen av dere har vært med lenge og har erfaringer med leie av 
ulike lokaler, noen er helt nye, men har kanskje erfaringer fra andre steder. 
 
Vi håper så mange som mulig har mulighet til å komme på prestegården 11. februar kl. 19.30.  
  

Takk for i år! 

Hilsen fra styret i Eidsvoll Amatørteater 

 

Følg med på vår nettside og følg oss i sosiale medier 

@eidsvollamatorteater 

 
 


