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Musikkspillet Elden er et av de mektigste og mest publikumskjære
«friluftsspillene» vi har i Norge, og har de siste årene gått for fulle
tribuner hver kveld. Bergstadens ikoniske slagghauger danner en
majestetisk scene for dramatikken som utspiller seg i kveldstimene
i månedsskiftet juli/august.
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ELDEN et historisk
musikkteater på RØROS
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Elden tar oss med tilbake til 1718–1719 da 10.000 svenske soldater
under ledelse av Carl Gustaf Armfeldt gikk mot Trondheim for å ta
over Norge, etter ordre fra Karl XII. Da Karl XII blir skutt, starter de
svenske soldatenes tilbaketog der 3.000 soldater frøs i hjel på vei
over grensefjella mot Sverige.
Elden er skrevet av Arnfinn Strømmevold og Bertil Reithaug,
årets regissør er Catrine Telle og orkesteret ledes av Skjalg Raaen.
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REISERUTE
Mandag 29. juli
Bussavgang til Røros. Vi skal bo på Bergstadens Hotel. Det blir
anledning til å rusle litt rundt i gatene på Røros på egenhånd,
før vi samles til middag på hotellet. Etterpå finner vi våre plasser
på tribunene (vi har billetter på midtfelt) til forestillingen
«Elden» som starter kl. 21:30.

TURFAKTA
Avreise: 29. juli • Varighet: 2 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim og Melhus
Turprisen inkluderer: Bussreise med moderne turbuss til Røros t/r,
1 overnatting på Bergstadens Hotel, 1 frokost, 1 middag, og billett
(midtfelt) på Elden 29. juli.
Pris pr. person: kr. 2.950,Tillegg for enkeltrom: kr. 625,På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
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Tirsdag 30. juli
Frokost på hotellet, og det blir anledning til en tur på byen før vi
har bussavgang kl. 12:00. Vi kjører via Ålen og Haltdalen til Støren,
og fortsetter hjem til Melhus, Trondheim og Orkanger.

