Et historisk musikkteater
i verdensarven Røros
29. juli – 8. august 2020
Arnﬁnn Strømmevold og
Bertil Reithaug REGI Catrine Telle SCENOGRAF
Bård Lie Thorbjørnsen KOREOGRAF Arne
Fagerholt LYSDESIGN Eivind Myren
MUSIKK OG MANUS

Det er kaldt på Røros i desember 1718.
General Armfeldts svenske tropper
forsøker desperat å ta Trøndelag.
Noen av styrkene kommer til bergstaden
på jakt etter mat, husly og kobber.
Sivilbefolkningen utsettes for harde
påkjenninger og de må ta vanskelige
valg. De svenske troppene returnerer når
svenskekongen dør. Over 3000 mister livet i
grensefjella på vei hjem.

krig. I alla krig.
“FörI detta
vem ger de sina liv?

Dette er bakteppet for den spektakulære
forestillingen ved slegghaugen Røros. Det
er Norges nest største og Trøndelags største
friluftsteater med over 12 000 publikummere
hver sommer. Stykket ble satt opp første gang
i 1994 og har et stort profesjonelt kunstnerisk
team i tillegg til ﬂere hundre frivillige.
Profesjonelle skuespillere i 2020:
Silje Lundblad, Hans Petter Nilsen, Snorre Ryen
Tøndel, Erik Wenberg Jacobsen, Peder Ulven.

FORESTILLINGER

29. juli – 1. august og 3.– 8. august
Forestillingene starter kl. 21.30.
Vær presis, det er ikke mulig med
inngang etter kl. 21.25.
Spillplassen åpnes for salg av lokal mat og
drikke fra kl. 20.00. Aldersgrense er 6 år.
Hunder er ikke tillatt pga høy lyd og pyroeﬀekter.
Hørselshemmede bes kontakte billettboden på
spillplass for utlevering av teleslynge.
BILLETTBESTILLING

www.hoopla.no og Destinasjon Røros på
tlf. 72 41 00 00 eller post@rorosinfo.com
BILLETTPRISER

Felt A og C kr 540,- (barn under 16 år kr 280,-)
Felt B kr 600,- (barn under 16 år kr 300,-)
ELDENPAKKE

Hotellovernatting med frokost og tilgang
til spa og velværeavdeling på Røros Hotell
og Elden-billett bestilles på tlf. 72 40 80 00
eller booking@roroshotell.no
Hotellovernatting med frokost på Bergstadens
Hotel og Elden-billett bestilles på tlf. 72 40 60 80
eller post@bergstaden.no
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Mer om Elden kan du ﬁnne her:

www.elden-roros.no
www.facebook.com/EldenRoros

