
 

 
                

 

THE BOOK OF MORMON 

PÅ 

DET NORSKE TEATER 

10.februar 2018 
 
Musikalen The book of Mormon er blitt beskrevet som en overraskende og 

satirisk musikal om religion, som har sprengt alle grenser for hva en kan tulle 

med – og komme unna med. 

Musikalen hadde urpremiere på Broadway i 2011 og er den mest omtalte, 

prisbelønnede og populære musikalen det siste tiåret. Den norske versjonen er 

blitt oversatt av Are Kalvø og regissert av Vidar Magnussen. 

Forestillingen har høstet veldig gode anmeldelser også her til lands, derav 

terningkast 6 hos VG og terningkast 5 hos Dagbladet, Aftenposten og Dagsavisen. 

Alle forestillingene i 2017, og nesten alle i 2018, er allerede utsolgt. 

Vi har fått tildelt billetter til oppsetningen lørdag 10. februar, vi reiser til 

hovedstaden fredag 9.februar og overnatter på ærverdige Hotel Bristol, som 

ligger rett ovenfor Det Norske Teater. 

 

Fredag 9.februar  
Avreise fra Trondheim kl.10:00 og Orkanger kl.11:00. 

Vi kjører Østerdalen sørover, og tar en stopp på Alvdal underveis, før vi ankommer 

hovedstaden på sen ettermiddag og sjekker inn på Hotel Bristol. 

 

Lørdag 10.februar  
Dagen til fri disposisjon, før vi møtes i lobbyen på Hotel Bristol, og vandrer samlet over til 

Det Norske Teater der vi skal overvære forestillingen som starter kl. 18:00. 

"Grenseløst frekt og uimotståelig morsomt"(Aftenposten)     

 

Søndag 11.februar 
Sen frokost og sen oppstart etter en morsom og minnerik opplevelse i går kveld. 

Vi sjekker ut kl.11:00 og setter kursen hjemover. Vi tar en litt lengre stopp på Dombås 

underveis, der det blir muligheter for å kjøpe seg middag på Frich's kafeteria. 



 

 

 

 
 

 

 

 

Turfakta 

 

Avreise : 9. februar 

Varighet: 3 dager 

 

Pris pr. person:  kr. 3.750.- 

Tillegg for enkeltrom:  kr. 1.385.- 

 

I prisen inngår: Transport i moderne turbuss, 2 overnattinger i dobbeltrom på Hotel Bristol i 

Oslo, billett til "The book of Mormon" på Det Norske Teater og 2 frokoster. 

 

 
  

 
 

Påmelding på www.orklareiser.no 

post@orklareiser.no eller på telefon 72 49 57 50 
 

INNEN 10. DESEMBER 2017 
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