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KRISTINSPELET på Jørundgard

PEER-GYNT SPELET

Tur 6

Tur 7

Avreisedato: 27.6
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 2 middag
• Billett til Kristinspelet

2 DAGER kr 2.890,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 300,-

Kristin Lavransdatter på Jørundgard er et friluftsspill som bygger på trilogien av Sigrid 
Undset: Kransen, Husfrue og Korset. Kristin Lavransdatter dannet grunnlaget for at Sigrid 
Undset fikk Nobelprisen i litteratur i 1928. Forestillingen settes opp på Jørundgard på Sel, 
stedet som ble bygd opp som kulisser til filmen «Kransen» med regi av Liv Ullman. Forestillin-
gen er produsert av Sel teaterlag og fremføres av regionens skuespillere, dansere og musikere 
sammen med profesjonelle skuespillere. Handlingen i Kristin Lavransdatter er satt til 1300-
tallet og hovedpersonen er Kristin, datter av storbonden Lavrans i Sel i Gudbrandsdalen. 
Romanene følger henne fra hun er ei lita jente og til hun blir ei gammel enke. 

Dag 1: Trøndelag - Vinstra 
Turen starter fra Trøndelag på morgenen, 
og går sørover langs E6 til Gudbrands-
dalen. Vi ankommer Peer Gynt Hotel og 
Spiseri på Vinstra tidlig på ettermidda-
gen. Her blir det middag før vi kjører til 
Sel. Forestillingen starter kl. 19.30. Ved 
retur får vi noe varmt å spise på hotellet.

Dag 2: Vinstra - Trøndelag 
Vi kjører sørover til Ringebu og kjører 
opp til Venabufjellet. Videre gjennom 
Rondane til Folldal og Hjerkinn. 
Herfra følger vi E6 nordover. Middag 
på Oppdalsporten og retur til Trøndelag 
på ettermiddagen.
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Hvert år arrangeres Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt ved Gålåvatnet i Sør-Fron i Gudbrands-
dalen. Utescenen med tribuner ligger fint til ned mot vatnet. Mektig musikk av Edvard Grieg, 
flotte skuespillere og naturens kulisser gir en trolsk stemning. De profesjonelle skuespillerne 
skifter litt, og i år deltar igjen både Jakob og Nils Ole Oftebro. De deler på rollen som Peer Gynt. 

Dag 1: Trøndelag - Vinstra / Gålå 
Turen starter fra Trøndelag på morgenen, 
og går sørover langs E6 til Gudbrands-
dalen. Vi ankommer Peer Gynt Hotel 
og Spiseri på Vinstra tidlig på ettermid-
dagen. Her blir det middag før vi kjører 
til Gålåvatnet. Forestillingen starter kl. 
19.30. Ved returen får vi nydelig varm 
suppe på hotellet.

Avreisedato: 6.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 2 middag
• Billett Peer Gynt

2 DAGER kr 3.090,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 300,-

Dag 2: Vinstra - Trøndelag 
Vi kjører sørover til Ringebu og kjører 
opp til Venabufjellet. Videre gjennom 
Rondane til Folldal og Hjerkinn. Herfra 
følger vi E6 nordover. Vi spiser middag på 
Oppdalsporten og returnerer til Trønde-
lag på ettermiddagen.


