Peer Gynt ved Gålåvatnet.
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. Av kontrastene mellom Gålånaturens åpenhet og trangheten i bygdaog i Peer Gynt selv.
Pål Christian Eggen spiller Peer Gynt i sommerens oppsetning. 42-åringen fra Enebakk har de siste
årene markert seg som et av de sterkeste kortene på Det Norske Teatret i Oslo. I 2014 spilte han
hovedrollen i «Spelemann på taket» med stort hell, samme år taklet han også rollen som Olav den
Hellige i Stiklestadspelet. I 2019 kommer turen til Gålå, og hovedrollen som Peer Gynt i det som
har blitt en av institusjonene i teater-Norge.
Avreise 3. august og 7. august.
Dag 1
Turen går nordover E6 langs Mjøsa, forbi Lillehammer og videre til Wadahl Høgfjellshotell, hvor vi
skal overnatte. Det blir stopp for lunsj underveis (ikke inkludert). Vi sjekker inn på hotellet og det blir
servert tidlig middag. Etter middagen reiser vi bort til amfiscenen ved Gålåvatnet, som er en perfekt
ramme rundt Henrik Ibsens stykke med musikk av Edvard Grieg.
Etter en fantastisk opplevelse reiser vi tilbake til hotellet der det blir nattmat og overnatting.
Dag 2
Etter en god frokost sjekker vi ut og kjører sydover på E6 til Lillehammer, som er dagens hovedstopp.
Det blir tid på egenhånd i byen; kos deg med litt handling, museumsbesøk og en bedre lunsj (ikke
inkludert). Til avtalt tid returnerer vi over Hadeland til Hønefoss, Vikersund, Drammen og Oslo.
Pris kr. 3.900,- pr. person, som inkluderer følgende:







Komfortabel turistbuss på hele reisen
Reiseleder
Èn overnatting i dobbeltrom på Wadahl Høgfjellshotell
Middag, nattmat og frokost på hotellet
Billetter til spelet, sidefelt A/C
Transport tur/retur spelet-hotellet

Tillegg:
Enkeltrom kr. 300,Lunsj begge dager
Avbestillingsforsikring kr. 195,-
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