
 

 

 
 

 

 FAKTABOKS: 

 Teatertur til 
Trøndelag Teater, 

JUVIKFOLKET 
18.mars 2023                      

 

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: 
31.januar 2023 

 

Alle foto: Google og Facebook 
 

 
Olav Duun 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATERTUR – TRØNDELAG TEATER 
 

                     JUVIKFOLKET 
av Olav Duun 

                        Lørdag 18.mars 2023 

RÅSKAP OG KULLSVART HUMOR 
Som sin avskjedsforestilling gjør skuespiller Hildegunn Eggen sin soloversjon 

av Juvikfolke. Hildegunn Eggen har siden 1985 vært en sterk og modig skuespiller 

ved Trøndelag Teater med et stort uttrykksregister, et sjeldent språkøre og en 

enorm tilstedeværelse. Få har gestaltet så mange intense og gjennomarbeidede 

karakterer som henne.  

 

Når hun nå skal ut av yrket, er det med en forestilling som gir gjenklang langt inn  

i verdenslitteraturen. Hun er en av landets ypperste formidlere av Olav Duuns 

forfatterskap, både på scenen og som innleser av lydbøker. Nå gyver hun løs på 

seksbindsverket Juvikfolke, om seks generasjoner, fortettet inn i én 

forestilling som hun forvalter alene på Gamle Scene.   

«Striden er fåfengt, kan hende, men det er ikkje fåfengt å føre han for det.»  

I 2023 er det 100 år siden Olav Duun fullførte sitt seks bind store verk Juvikfolke, 

om mennesker på Namdalskysten fra begynnelsen av 1800-tallet og 

framover. Eggens stemme og nærvær vil bringe oss rett til kjernen: Kan vi endre 

det samfunnet vi lever i, og på hvilken måte? Som en av karakterene sier det: 

“Kan man dikte bygda?” Og hvilke kamper må man ta, mot nådeløse naturkrefter 

og for å bevare et menneskelig hjerte?    

Manus er utviklet av Hildegunn Eggen og regissør Elisabeth Matheson.  

Duun ble flere ganger nominert til Nobelprisen i litteratur, uten å få den. Dagens 

lesere kan synes den duunske nynorsken er en høy terskel å komme over, og lar 

dermed et stort forfatterskap gå fra seg. Hildegunn Eggen kan som en erfaren 

formidler bygge bro. 

Litt om reisen.  

Turen starter fra Leksvik sentrum klokken 12:50 og kjøres via Havna i Vanvikan 

klokken 13:25, Rissa Hotell klokken 13:50, Coop Stadsbygd sentrum klokken 14:10 

og ferje fra Rørvik klokken 14:30. Før 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 til Trøndelag Teater. Forestillingen starter klokken 17:30. 

 

På hjemreisen når vi ferja klokken 20:00 fra Flakk. Coop Stadsbygd sentrum klokken 

20:35, Rissa Hotell klokken 20:55, Havna i Vanvikan klokken 21:15 og Leksvik 

sentrum klokken 21:50. Tidspunktene er med forbehold om stykkets varighet. 

 
 

 

 
 

 

 

 

• Legg til en spesiell hendelse fra 

livet i familien 
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