Peer Gynt/Golåvatnet og Høgfjellskonserten ved
Rondane mm.
11. – 12. august 2018
Lørdag 11. aug.
07:45

Fremmøte Oslo Bussterminal Buss fra HKB (sjekk monitor på
hvilken ’gate’ HKB bussen står/Peer Gynt) med hyggelige Hans
Kristian Bjerkestuen som sjåfør. Han vil fortelle litt om stedene
vi passerer.
NB. Ingen guide medfølger bussen, men er det noen som har
historier å fortelle, er dere velkomne til å bruke mikrofonen.

08:00

Bussavgang:
Vi kjører
gjennom
vakre

jordbruksområder på Hadeland.
Første stopp blir ved Søsterkirkene på Gran hvor det blir
omvisning.

Her er to
steinkirker fra
middelalderen
plassert side ved
side på
Granavollen. Den
største kirken
heter Nikolaikirken fra før
1200 med 250
plasser. Den mindre kirken heter Mariakirken, bygget før 1150
med plass til rundt 150 mennesker.
Sagnet sier at det var to søstre som var uvenner og måtte ha
hver sin kirke, men i middelalderen var det ikke uvanlig at det
ble bygget flere kirker tett inntil hverandre, men med forskjellig
funksjon.
Aasmund Olavsson Vinje er begravet på kirkegården til
Søsterkirkene og det ble i 1873 reist et monument over Vinje
foran Mariakirken.
Vi kjører videre i den storslåtte og flotte naturen og lytter til en
lydfil som tar for seg koblingen mellom den lokale Peer og den
litterære Peer, og litt om forestillingen (Carl Henrik Grøndahl).
11:30 12:00

Ankomst Aulestad (www.aulestad.no) hvor vi får en omvisning
og innføring av forholdet mellom Ibsen og Bjørnson.

Vi får servert lunsj i Drengestua
14:45

Vi møtes ved bussen igjen og kjører mot Wadahl Høyfjellshotell.

15:30 ca

Ankomst Wadahl Høyfjellshotell (og tid til en liten strekk)

17:00

3-retters middag serveres i spisesalen.

18:45

Bussavgang til Gålåvatnet. (Kle deg varmt (og regntett) og ta
gjerne med et pledd og sitteunderlag. Det kan føles kaldt etter
at sola går ned og trekken fra Golåvann forsterkes. En
lommelykt kan også være hensiktsmessig å ta med.) Vi har
plasser på felt B – benker med ryggstøtte.

19:30
-23:00

Peer Gynt-forestilling
I 2017 var det 150 år
siden dramaet Peer Gynt
ble utgitt. Som i fjor skal
Jakob og Nils Ole Oftebro
dele på rollen som Peer
Gynt i 2018-oppsetningen
av det kjente skuespillet.
Gode billetter er
reservert. Vi får servert
kaffe og hjemmebakt
på plassen, slik at vi
slipper å stå i kø i
pausen.
Etter forestillingen finner vi bussen som tar oss tilbake til
hotellet.

23:30

Varm suppe serveres i spisesalen.

Søndag 12. aug.
Frokost serveres i spisesalen
09:30

Bussavgang mot Rondane.

Vi kjører via Harpefoss til Vinstra hvor vi stopper for å se på
Peer Gynt-utstillingen. Det er pr dags dato ikke bestemt
hvem som blir utstillere sommeren 2018 (I 2017 var det bl a
utstilling av bilder av dronning Sonja).
Det blir også anledning til å kjøpe en kopp kaffe før vi kjører
seterveien inn til Rondablikk ved 11 tiden.
12:30

13:00
-14:00

Vi parkerer bussen og spaserer ca 10 minutter opp til
Høgfjellscenen ved Rondablikk. Her er det reservert billetter
med sitteplass på benker.

Høgfjellskonserten «Ved Rondane» Programmet er pr
dags dato ikke kunngjort, men det skal være veldig bra …. !

14:30

Bussavgang fra parkeringsplassen til Sygard Grytting,
hvor verten tar imot oss og forteller gårdens historie og
serverer nydelig kjøttsuppe og dessert m/kaffe i en av de
gamle stuene

17:00 ca.

Vi setter oss i bussen og kjører direkte E-6 til Oslo

21.30

Beregnet ankomst Oslo Bussterminal

Pris:
kr 5 100,- per person i dobbeltrom
Enkeltromstillegg kr 150,-.

Prisen inkluderer:
• Buss fra Oslo til alle arrangementer og retur til Oslo
• Alle arrangement, måltider og inngangsbilletter i henhold til
programmet
• Overnatting på Wadahl Høyfjellshotell inkl middag, nattmat og
frokost
• Anne-Marit er med som reiseleder

Prisen inkluderer ikke:
• Drikkevarer
• Evt. ekstra kaffestopp
• Tips sjåføren
• Personlige utgifter

Hans Kristian Bjerkestuen og jeg ønsker velkommen til fjells !!

Reisearrangør:
Westerboe Travel
O. T. Bjanes vei 3a
1352 Kolsås
Tel. 6713 48 76/ 900 99 700
Fax 6715 3438 /Mail: westerbo@online.no

