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«GURISPELET» - Smøla

«ELDEN» - Røros

«Elden» er et historisk musikkteater som spilles på Røros. Det spilles på en utendørsscene med 
slagghaugene som mektige kulisser og forestillingene foregår i månedsskiftet juli / august på 
sommeren. Historien stammer fra Armfeldts felttog mot Trøndelag i 1718 og spesielt tilbake-
trekningen over Røros og Tydal. På turen bor vi på Røros hotell. 

«Gurispelet» eller «Fru Guri av Edøy» er et årlig kjent utespel på Edøy på Smøla. Historien 
utspiller seg på Edøygården på 1100-tallet. Sterke kvinneskikkelser står sentralt i spelet og 
Fru Guri er den som med klokskap og livvisdom rettleder nye slekter til fred og forsoning. 
Det ble første gang fremført i 1990 da Edøy gamle kirke feiret 800-års jubileum. I 2009 ble 
kulturbygget Gurisenteret åpent og har inngår en fin utearena med utsikt mot kirke, fjord 
og fjell. Utespelet holdet et høyt kunstnerisk nivå med et tett samarbeid mellom profesjonelle 
og amatører. Det deltar bortimot hundre aktører i flotte fargerike kostymer. 

Dag 1: Trøndelag - Røros 
På formiddagen kjører vi om Trondheim, 
Gauldalen og frem til Røros hvor vi skal 
overnatte på Røros hotell. Ettermiddagen 
disponibel på egen hånd i Røros sentrum. 
Vi spiser middag på hotellet. På kvelden 
blir det forestillingen «Elden» som foregår 
på utescene oppbygd ved slagghaugene i 

sentrum. Etter forestillingen blir det 
servert nattmat på hotellet.

Dag 2: Røros - Trøndelag 
På formiddagen blir det en utflukt til 
Funäsdalen i Sverige. Returen går om 
Tydal og det blir lunsj på Væktarstua. 
Retur til Trondheim og Steinkjer på 
sen ettermiddag.

Avreisedato: 29.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 1 lunsj 
• 1 middag
• Billett «Elden»

2 DAGER kr 3.160,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 450,-

Avreisedato: 11.7
Avreisetidspunkt: Alt. 3,  side 2
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 2 middag
• Billett til «Gurispelet»
• Inngang Thamspaviljongen

2 DAGER kr 2.780,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 450,-

Dag 1: Trøndelag - Smøla 
Avreise fra Steinkjer på morgenen. Turen 
går til Trondheim, Orkanger og Kyrksæter-
øra. Videre forbi Tjeldbergodden, Aure og 
til Sandvika hvor det blir ferje til Edøy og 
Smøla. Vi tar en rundtur med lokal guide 
og besøker Veiholmen ytterst mot havet. 
Det blir middag og overnatting på Hopen 
brygge. Vi kjører tilbake til Edøy for å se 

årets oppsetting av «Gurispelet» som 
begynner kl. 18.00.

Dag 2: Smøla - Trøndelag 
Formiddagen benyttes på Smøla før vi tar 
ferje tilbake til fastlandet. Vi kjører til 
Orkanger hvor det blir middag på Bårds-
haug og besøk i Thamspaviljongen. Retur 
til Trondheim og Steinkjer på kvelden.
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