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ELDEN PÅ RØROS
Avreise 30.juli - 3 dager kr. 4990,-

Spelet Elden
Elden er et norsk, historisk
musikkspill skrevet av Arnfinn
Strømmevold og Bertil
Reithaug som settes opp i
spektakulære omgivelser midt
i verdensarven Røros.
Slegghaugene danner en
majestetisk scene for
dramatikken som utspiller seg
i kveldstimene i månedsskiftet
juli/august. Elden tar oss med
tilbake til 1718–1719 da 10 000
svenske soldater med general
Carl Gustaf Armfeldt gikk
mot Trondheim for å ta over
Norge, etter ordre fra Karl
XII. Under ledelse av general
De la Barre ble hundretalls av
soldatene sendt til Røros –
hvor store deler av handlingen
utspiller seg. Da Karl XII ble
skutt, startet de svenske
soldatenes tilbaketog til
Sverige. Dødsmarsjen – hvor 4
000 soldater frøs i hjel på vei
over grensefjella mot Sverige –
er en sentral del av
musikkspillet Elden.
Elden er et av de mektigste og
mest publikumskjære
utespillene vi har i Norge, og
har de siste årene gått for fulle
tribuner hver kveld.

Dag for dag program

Kun
50
plasser

Dag 1: Østlandet - Røros
Vi laster opp bussen og ruller til Elverum, der vi svinger
nordover og kjører langs Østerdalen frem til Alvdal hvor vi
spiser lunsj. Vi fortsetter vår hyggelige sommertur og
ankommer vårt hotell på Røros om ettermiddagen. Her skal vi
bo i 2 netter. Felles middag på hotellet etter innsjekk.

Dag 2: Røros - Elden
Etter en god frokost er dagen til egen disposisjon for å beskue
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den flotte Bergstaden, ta en rusletur blant den vakre,
trehusbebyggelse med spennende, små butikker,
kunsthåndverk, verkstedutsalg og gode kafeer og spisesteder.
Overalt er den historiske stemningen til å ta og føle på.
Vi møtes til felles avreise ned til Slagghaugene og Spelet
Elden - en uforglemmelig opplevelse om krigens
meningsløshet.
Nattamat ca kl.24.00 etter Elden

Dag 3: Røros - Østlandet
Vi koser oss med en sen frokost, og ett minneverdig besøk
nærmer seg slutten. Vi laster opp bussen og begir oss
hjemover igjen, flere stopp underveis. Vi takker for turen og
ønsker dere en fortsatt fin sommer

Reisefakta:
• Bussreise
• 2 netter med plass i

dobbeltrom på Røros Hotell
• Billetter til Spelet Elden (Felt B)
• 2 frokost
• 2 sommerbuffet
• 1 nattmat etter Elden
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 1590,-

Tekst/bilder: elden-roros.no

