Lørdag 27.juli 2019– 2 dager

Elden på Røros

Historisk spel ved slaghaugen

Historien er hentet fra vår felles nordiske historie og er
en del av den store Nordiske krigen først på 1700tallet. Over 2/3 av dialogen foregår på svensk,
framført av nordmenn! Årene fra 1700 til 1721 er
stenket av blod. Den store nordiske krig knuser
framtidsdrømmen til Ellen, men hun bærer en eld i sitt
hjerte. Midtsommernatta i Jämtland er sorgløs for
Ellen inntil brevet fra Kalles lomme faller på bakken.
Der står skjebnen å lese, med kongelig segl. Kalle skal
i krigen. Det tar bare et par måneder, Ellen, så
kommer jeg tilbake til deg, insisterer Kalle.
Desertering betyr galgen. Kalle har ikke noe valg. Han
må møte opp ved Duved Skanse i Jämtland, der
generalløytnant Carl Gustaf Armfeldt forbereder
armeen, 10 000 mann, på erobringstokt. Blant
troppene er det både prester, feltskjærere, veivisere,
feltbødler og dyrepassere. 6 791 hester og 2 500
levende slaktedyr skal sørge for transport og mat.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker
ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM____________________________
Dag 1 –lørdag 27.juli: Avreisedag og spelet
Vi reiser fra avtalt sted i Trondheim om morgenen med moderne turistbuss, og
kjører sørgående E6 til Støren før vi fortsetter opp mot fjellet på RV 30. Videre
svinger vi av østover mot Glåmos. Dette er den tradisjonelle ruten på vei til
Røros. Underveis blir det selvsagt stopp. Vi ankommer Røros og nå blir det
noen timer til fri disposisjon. kl. 15.00 møtes vi ved hotellet der vi tar ut
bagasjen fra bussen, og sjekker inn.
Kl. 18.00
Vi møtes i restauranten på hotellet hvor får vi servert sommerbuffet hvor mye
av råvarene er lokalprodusert. Etter et godt måltid gjør vi oss klare for spelet.
Kl. 21.30
Forestillingen starter. Dette er premiereforestilling, og det er duket for en
skikkelig festaften! Sittende her med Røros by som historiske kulisser, drar vi
drøye 300 år tilbake i tid. Forestillingen avsluttes rundt midnatt, og vi rusler
ned til hotellet.
Dag 2 – søndag 28.juli: hjemreise
Etter en god frokost, er det utsjekk og oppmøte ved bussen. Nå setter vi kurs
mot Funeäsdalen i Sverige. Turen tar en drøy time, og her blir vi frem til kl.
13:15 da vi møtes ved bussen igjen, klare for å sette kursen tilbake mot
Norge. Turen går langs den flotte RV 705 fra Brekken til Tydal. En flott
parallellvei til den mer tradisjonelle E6 mellom Støren og Stjørdal.
Kl.16.00
Vi ankommer Selbu, og vi går til dekker bord på Selbusjøen Hotell, før turen
går videre mot Trondheim. Beregnet ankomst er kl. 19.00.
Påmelding innen 1. mai 2019 for billettgaranti til Elden.

Inkludert i grunnprisen:
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Reise i moderne turbuss
Overnatting i dobbeltrom
En frokost
To middag
Billetter til Elden
Enkel servering på bussen
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser

Vega Reiser AS
Tlf: 73 95 10 15

Grunnpris

kr. 3.500,-

Depositum
Tillegg enkeltrom

Sunnlandsvegen 2
post@vegareiser.no

7032 Trondheim
www.vegareiser.no

kr. 650,kr. 300,-

