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«PEER-GYNT SPELET» – Gålå

«PE-TORSA» – Lierne

Tur 11 

Tur 12

Pe-Torsa er et friluftsteater og etterhvert 
også en kulturfestival i grenda Kvelia i 
Lierne. Handlingen forgår i 1950-årene 
og kretsen rundt hovedpersonen Pe-Torsa 
som er bonde på gr.nr. 1, br.nr. 1. Oppgår’n 
i Kvelia og nyvalgt ordfører i Nordli herred.

Hovedrollen spilles av spelets forfatter 
Kjell Kvetangen. Rundt hovedpersonen 
finnes et persongalleri av familie, gårdens 

tjenestefolk, naboer, politiske motstandere 
og tilreisende til bygda. Spelet har ny hand-
ling hvert år og det inviteres årlig gjestende 
kjendiser til biroller. Spelet ble første gang 
fremført i 2000 og har blitt et populært 
innslag i fylkets kulturliv.

Forestillingen starter kl. 16.00 og vi spiser 
middag før forestillingen. 

Turen lørdag går fra Trondheim, mens på søndag 
starter vi fra Stjørdal.
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Avreisedato: 29.8, 30.8
Prisen inkluderer:
• Billett Pe-Torsa
• Middag
• Kaffe med tilbakst på bussen

1 DAG kr 1.160,-

Hvert år arrangeres Henrik Ibsens skuespill Peer Gynt ved Gålåvatnet i Sør-Fron i Gudbrandsdalen. 
Utescenen med tribuner ligger fint til ned mot vatnet. Mektig musikk av Edvard Grieg, flotte skue-
spillere og naturens kulisser gir en trolsk stemning. 

Dag 1: Trøndelag – Fåvang / Gålå 
Turen starter fra Trøndelag på morgenen, 
og går sørover langs E6 til Gudbrandsda-
len. Vi ankommer Gudbrandsgard Hotel på 
Kvitfjell, Fåvang, tidlig på ettermiddagen. 
Her blir det middag før vi kjører til Gålå-
vatnet Forestillingen starter kl. 19.30. Ved 
returen får vi varm nattmat på hotellet.

Dag 2: Fåvang – Trøndelag 
Vi kjører 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.

Avreisedato: 2.8
Avreisetidspunkt: Alt. 3, side 2
Prisen inkluderer:
• 1 hotellovernatting
• 1 frokost
• 2 middag
• Billett Peer Gynt

2 DAGER kr 3.260,-
Tillegg enkeltrom hotell kr 450,-


