
FÖRESTÄLLNINGAR

29. juli – 1. augusti og 3.– 8. augusti 

Föreställningarna börjar kl. 21.30.
Var noggrann med att komma i tid, 
inga insläpp sker efter kl. 21.25. 

Platsen är öppen för försäljning av lokal mat 
och dryck från kl. 20.00. Åldersgräns 6 år. 
Hundar är ej tillåtna p.g.a. högt ljud och 
pyroeff ekter. Hörselskadade ombedes k ontakta 
biljettboden för utlämning av teleslinga.

BILJETTBESTÄLLNING

www.hoopla.no och Destinasjon Røros på 
tel. 72 41 00 00 eller post@rorosinfo.com

BILJETTPRISER

Fält A och C kr 540,- (barn under 16 år kr 280,-)
Fält B kr 600,- (barn under 16 år kr 300,-)

ELDENPAKET

Hotellövernattning med frukost och tillgång 
till spa och hälsocenter på Røros Hotell och 
Elden-biljett beställs via tel. +47 72 40 80 00 
eller e-post: booking@roroshotell.no

Hotellövernattning med frukost på 
Bergstadens Hotell och Elden-biljett 
beställs via tel. +47 72 40 60 80 eller via 
e-post: post@bergstaden.no

Mer om Elden fi nns här:

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

En historisk musikteater 
i världsarvet Røros

29. juli – 8. augusti 2020
MUSIK OCH MANUS Arnfi nn Strømmevold och 
Bertil Reithaug REGI Catrine Telle SCENOGRAF 

Bård Lie Thorbjørnsen KOREOGRAF Arne 
Fagerholt LJUSDESIGN Eivind Myren
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I detta krig. I alla krig. 
För vem ger de sina liv?
“

På Røros i december 1718 är det kallt. 
General Armfeldts svenska trupper 
försöker desperat att ta Trøndelag. 

Några av styrkorna kommer till Bergstaden 
för att leta efter mat, skydd och koppar. 
Røros innevånare utsätts för hårda 
påfrestningar. Soldaterna återvänder 
till Sverige når Kung Karl XII dör. 
Över 3 000 soldater miste livet i fjällen 
vid gränsen på väg hem.

Slagghögarna i Røros utgör kulisserna för 
denna spektakulära föreställning. Det är 
Norges näst största och Trøndelags största 
friluftsteater som ses av fl er än 12 000 personer 
varje sommar. Teatern debuterade 1994 och 
arrangeras av ett stort professionellt team och 
hundratals frivilliga.

Professionella skådespelare i 2019: 
Silje Lundblad, Hans Petter Nilsen, Snorre Ryen 
Tøndel, Erik Wenberg Jacobsen, Peder Ulven.
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FÖRESTÄLLNINGAR

29. juli – 1. augusti og 3.– 8. augusti.

Föreställningarna börjar kl. 21.30.
Var noggrann med att komma i tid, 
inga insläpp sker efter kl. 21.25. 

Platsen är öppen för försäljning av lokal mat 
och dryck från kl. 20.00. Åldersgräns 6 år. 
Hundar är ej tillåtna p.g.a. högt ljud och 
pyroeff ekter. Hörselskadade ombedes k ontakta 
biljettboden för utlämning av teleslinga.

BILJETTBESTÄLLNING

www.hoopla.no och Destinasjon Røros på 
tel. 72 41 00 00 eller post@rorosinfo.com

BILJETTPRISER

Fält A och C kr 540,- (barn under 16 år kr 280,-)
Fält B kr 600,- (barn under 16 år kr 300,-)

ELDENPAKET

Hotellövernattning med frukost och tillgång 
till spa och hälsocenter på Røros Hotell och 
Elden-biljett beställs via tel. +47 72 40 80 00 
eller e-post: booking@roroshotell.no

Hotellövernattning med frukost på 
Bergstadens Hotell och Elden-biljett 
beställs via tel. +47 72 40 60 80 eller via 
e-post: post@bergstaden.no

Mer om Elden finns här:

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