
 

 

 
 

 

 FAKTABOKS: 

 Teatertur til 
Trøndelag Teater, 

MARKENS 

GRØDE 
4.oktober 2022                      

 

Pris per person:  kr. 1.495,- 
   

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreisen, med vår 
moderne turbuss. 

- Reiseleder. 

- 2-retters middag i 
Victoriasalen på 
Ringve Museum.  

- Billetter, 
Gammelscenen på 
Trøndelag Teater. 

- Alle ferje- og 
bompengekostnader. 

Kontaktinformasjon 
og påmelding gjøres til: 

 

 

Ansvarlig arrangør: 

 

post@abuss.no 
 

Denne turen er tilrettelagt for 
gjest med rullestol. 

 
 

PÅMELDINGSFRIST: 
26.august 2022 

 

Alle foto: Google og Facebook 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATERTUR – TRØNDELAG TEATER 
 

                 MARKENS GRØDE 
av Knut Hamsun 

                            4.oktober 2022 

RÅ KRAFT. NATUR. ØDELEGGELSE. 
Populismen er på anmarsj. En klimakrise truer. Hamsuns berømte 

roman kaster overraskende lys på samtidens stridstema. 

Romanen Markens grøde skildrer Isak og Inger Sellanrå som drar ut i 

ødemarken og gjennom hardt arbeid bygger en ny verden. Men, selv om de 

har reist langt unna sivilisasjonen, sniker den seg likevel innpå. Hamsun så 

hvordan kulturen var i ferd med å endre seg, fra stedbundet jordbruk til en 

mer overflatisk og pengebasert bykultur. Denne spenningen, mellom natur 

og industrialisering, selvberging versus rå kapitalisme, kan ha gjenklang i 

dagens diskusjoner om klimakrise og overforbruk, og i populistisk lengsel 

etter det opprinnelige. Vi mennesker kan ofte erkjenne hva som er rett, 

men likevel mangle evnen til å leve deretter.  
 

Tidligere har det prisbelønte teaterkompaniet Verk Produksjoner laget 

burleske, vanvittige og poetiske forestillinger med utgangspunkt i egne og 

andres livserfaringer. Nå har Trøndelag Teater utfordret dem til å gjøre sin 

versjon av Markens grøde, som Hamsun vant Nobels litteraturpris for i 

1920. 

 

Litt om reisen.  

Turen starter fra Leksvik sentrum klokken 08:50 og kjøres via Havna i 

Vanvikan klokken 09:25, Rissa Hotell klokken 09:50 og Coop Stadsbygd 

sentrum klokken 10:10. Forestillingen starter klokken 12:00. 
 

Etter forestillingen kjører vi til Victoriasalen på Ringve Museum, der det blir 

servert en 2-retters middag til oss. Etter en god middag setter vi kursen hjem 

til Fosen. På hjemreisen når vi ferja klokken 17:00 fra Flakk. Coop Stadsbygd 

sentrum klokken 17:35, Rissa Hotell klokken 17:55, Havna i Vanvikan 

klokken 18:15 og Leksvik sentrum klokken 18:50. 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 

 


