Ibsens «Peer Gynt» på Gålå 2019
«Hvis det kan interessere Dem at vide,
saa er Peer Gynt en virkelig person,
der har levet i Gudbrandsdalen..»
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Henrik Ibsen

I en helt ny oppsetning av Peer Gynt ved Gålåvatnet, blir vi tatt
med tilbake til 1860-tallets Gudbrandsdalen. Til ei bygd som er
prega av religion og regler, og et bygdedyr som gjør bygda trang.
Regissør Marit Moum Aune lar seg fascinere av kontrastene, av
Ibsens elegante veksling mellom humor og dypt alvor og av
kontrastene mellom Gålånaturens åpenhet og trangheten
i bygda og i Peer Gynt selv.
Spelet ved Gålåvatnet i Gudbrandsdalen trekker skuelystne i tusentall
hvert år. «Peer Gynt» er kjent som en av verdenslitteraturens store
klassikere, en universell og samtidig nasjonal historie, der Ibsen til
tider også harselerer med Norge og oss nordmenn.
I amfiet ved Gålåvatnet får vi oppleve en «ny» Peer Gynt. Pål Christian
Eggen var Olav den Hellige på Stiklestad i 2014, og har hatt stor suksess
på Det Norske Teateret i hovedrollen i «Spelemann på taket». Regissør
Marit Moum Aune er fra Trondheim, og har hatt regioppgaver på
Trøndelag Teater, hatt regien for Spelet på Stiklestad og Elden på Røros.
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Naturen spiller en sentral rolle i forestillingen der Gålåvatnet er
både bakteppe og en del av scenerommet. Profesjonelle skuespillere
i samspill med over hundre lokale aktører, til Edvard Griegs scenemusikk, gjør Peer Gynt ved Gålåvatnet til noe av det beste norsk teater
kan framvise. Vi har valgt Øigardseter Fjellstue som base – et perfekt
utgangspunkt for en uforglemmelig tur i et fargerikt fjellandskap.
Et minnerikt opphold i hjertet av den norske fjellheimen i samspill
med Norges ubestridte nasjonalskuespill – en uslåelig kombinasjon!
IKKE NØL - Bestill nå;
denne turen har blitt raskt utsolgt de siste årene!
TURFAKTA
Avreise: 2. august • Varighet: 3 dager
Avreise fra: Orkanger, Trondheim, Melhus, Oppdal og Tynset

Turprisen inkluderer: Bussreise i flg. turbeskrivelse, 2 overnattinger
på Øigardseter Fjellstue, 2 frokoster, 2 middager, 2 lunsjer, 1 nattmat,
kaffeservering under Spelet, og billett til Peer Gynt Spelet.
Pris pr. person: kr. 4.800,Tillegg for enkeltrom: kr. 390,På denne turen fungerer vår sjåfør som reiseleder.
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Søndag 4. august: Formiddagen til fri disposisjon. Vi samles til lunsj
og setter etter hvert kursen nordover. Vi er tilbake på de respektive
hjemstedene på ettermiddagen.

Telefon 72 49 57 50
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Grafisk design: Britt Inger Håpnes.

Lørdag 3. august: Om formiddagen kan du benytte det flotte turterrenget
omkring Øigardseter, eller nyte dagen i i hytteveggen. Om kvelden kjører
vi ned til Gålåvatnet og finner våre plasser i amfiet. I pausen får vi servert
kaffe og kringle og etter forestillingens slutt er det nattmat på hotellet.
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REISERUTE
Fredag 2. august: Avreise om morgenen. Vi tar en pause på Dombås
og får servert pilegrimssuppe ved Frichs Kafeteria før vi fortsetter ned
Gudbrandsdalen. Ikke lenge etter forlater vi E-6 og følger veien opp til
1000 meter over havet. Her er vi i det som en gang var en av Norges
største setergrender, Høvringen. Vi har valgt Øigardseter Fjellstue som base
– et perfekt utgangspunkt for en uforglemmelig tur i et fargerikt fjellandskap.
Av erfaring vet vi at det er godt å være på Øigardseter med sine lune
peisestuer og gode stemning. Vi blir godt mottatt og etter hvert serveres
en velsmakende setermeny i Steinfjoset og alt ligger til rette for gode
fjellopplevelser i den norske fjellheimen.

