10.August 2019– 2 dager

Gålå med Peer Gynt Spelet
Vakre Rondane
Peer Gynt er et dramatisk dikt av
Henrik Ibsen, skrevet i 1867 og
uroppført som skuespill på Christiania
Theater i Christiania 24. februar 1876
med musikk av Edvard Grieg. Peer
Gynt er det mest kjente norske
teaterstykket gjennom tidene, og blir
fremdeles spilt over hele verden, både
i klassisk nasjonalromantiske og i
kunstnerisk eksperimentelle
oppsetninger. Dikteposet er språklig
mesterlig, inneholder komplisert
psykologi og rik symbolikk, men har
likevel en lett tilgjengelig ytre
handling. I det «filmatiske manuset
smelter poesi sammen med
samfunnssatire og realistiske scener
sammen med surrealistiske». Både
fortellingen, som delvis foregår i et
norsk bondemiljø på 1800-tallet, og
beskrivelsen av hovedpersonen,
storløgneren Peer Gynt, har vært med
på å forme bildet av tradisjonell norsk
kultur og nordmenns oppfatning av
seg selv og det typisk norske, enten
det er sneversyn eller utferdstrang.

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

PROGRAM
Dag 1 – start kl. 8.30:
Avreise fra Trondheim Sentralstasjon og
med buss følger vi E6 sørover til
Ulsberg. Herfra svinger vi sørøst, og inn
på RV 3. Etterhvert ankommer vi Alvdal,
og her spiser vi lunsj. Vi reiser videre,
og tar turen innover Folldal, før vi
svinger sørover igjen på den nasjonale
turistveien over Venabygdsfjellet. En
flott kjøretur i den norske fjellheimen.
Det blir noen stopp underveis.
Etter hvert ankommer vi vårt hotell og
det bli middag før vi skal videre. Spelet
starter kl. 19.30 og har en pause på 30
minutter midt i. Kl. 23.00 er vi klarer for
retur til hotellet.
Dag 2 – avreise kl. 10.00:
Etter frokost sjekker vi ut og setter
kursen hjem mot Trondheim. Vi gjør et
stopp på Hjerkinn og de som ønsker kan
være med opp til Snøhetta Veiwpoint.
Herfra er det flott utsikt innover
fjellheimen. Turen opp tar 20-25 min
langs en gangvei. Det er imidlertid litt
oppoverbakke, så for noen kan det
oppleves som litt anstrengende. De som
blir igjen på bussen, vil få servert kaffe
og utsøkte vanilijekjeks i kjent Vega
Reiser stil. Turen går videre, og på
Oppdalsporten spiser vi en karbonade
før siste etappe kjøres. Beregnet
ankomst til Trondheim er kl. 16.00

Grunnpris pr.person:
Enkeltromstillegg:

kr.3995,kr.600,-

Inkludert i prisen er:
✓ Reise i moderne turbuss
✓ Lunsj på Alvdal dag 1
✓ Middag dag 1
✓ Billett til Peer Gynt Spelet
✓ En natt i dobbeltrom m/frokost
✓ Nattmat dag 1
✓ Enkel lunsj dag 2
✓ Kaffe og «biteti» på bussen
✓ Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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