Spelet om Kristin Lavransdatter.
En vakker og sart kjærlighetshistorie som forteller om det dypt mellommenneskelige og om
hvordan savn, lengsel og lidenskap blir satt opp imot religion, tradisjoner og familiebånd.
Kristin Lavrandsdatter er en av de vakreste kjærlighetshistoriene i norsk litteratur, og et tydelig
eksempel på at en romantrilogi som omhandler middelalderen, fortsatt har noe å fortelle oss. Vi er
tilbake på 1300-tallet der vi følger Kristin, datter til storbonden Lavrans, fra å være ei lita jente til
hun dør som gammel enke.
Vi besøker også Bjerkebæk, hjemmet til Kristin Lavransdatters «mor» Sigrid Undset.
Tirsdag 25.juni
Påstigningsstedet – Otta
Avreise etter avtale. Turen går i dag nordover på E6 langs Mjøsa til Lillehammer. Her besøker vi
Bjerkebæk, hjemmet til Sigrid Undset. 10. desember 1928 overrakte Sveriges Kong Gustaf
Nobelprisen i litteratur til Sigrid Undset og prispengene på kr. 156.000,- gav hun bort til veldedige
formål. Vi får en omvisning på Bjerkebæk og en historisk oppladning til fortellingen om Kristin
Lavransdatter, som ble skrevet her.
Det blir tid på egenhånd i Lillehammer sentrum, hvem kjenner ikke «stågata» fra OL 1994? Lunsj på
egenhånd. På ettermiddagen kjører vi de 10 milene oppover dalen til Otta, der hotellet venter med
middag og seng.
Onsdag 26.juni
Utflukt Lom
Lang og god frokost. I dag kjører vi vestover Ottadalen til fjellandsbyen Lom, som er omgitt av
nasjonalparkene Jotunheimen og Breheimen, Norges høyeste fjelltopper og et storslått
kulturlandskap. Her kan du oppleve Lom stavkirke fra 1100-tallet, Stavkirkesenteret med
husmannsplass og seter, Norsk Fjellsenter, Fossheim steinsenter med mer.
Ta turen innom Loms «verdenskjente» bakeri! Her kan du kjøpe gode brød eller kanskje få deg ei real
brødskive med kaffe, mens du nyter omgivelsene.
Til avtalt tid går bussen tilbake til Otta og hotellet. Det blir tidlig felles middag før det er klart for
turens høydepunkt, Kristin spillet!
Kl. 20.30 er vi programmert tilbake til 1300-tallet, spente og klare til å oppleve Kristin Lavransdatter
sitt liv tolket av dyktige skuespillere. Forestillingen slutter ca. kl. 23.15 og vel tilbake i 2019 kjører
bussen de femten minuttene tilbake til hotellet.
Torsdag 27.juni
Otta – påstigningsstedet
Vi nyter frokosten før vi pakker bussen og setter kursen hjemover. Turen i dag går via Gjøvik og
Hadeland med en stopp på Hadeland Glassverk. Vi er tilbake i Drammensområdet ved 18-tiden.
Pris kr. 3.900,- pr. person, som inkluderer:
*Reise i komfortabel turistbuss
*Reiseleder
*To netter i dobbeltrom med halvpensjon på Thon Hotell Otta
*Inngang på Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem
*Utflukt til Lom ekskl.entrèer
*Billetter til Kristinspelet
Tillegg:
Enkeltrom kr 600,Lunsj alle dager
Avbestillingsforsikring kr 200,-
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