Stemmen fra
Mímisbrunnr
- Operatablå i isen

en åpen port til frossen
fortid og ny innsikt

Kjøp av billett

Pris kr. 500,-. Totalt 200 billetter,
førstemann til mølla. Kjøpes på
www.mimisbrunnr.no, eller direkte
på Norsk Fjellmuseum i Lom.

Om konserten

• Busstransport fra Lom sentrum
(fra skyss-stasjonen) kl. 13.30
som ankommer Juvasshytta kl.
14.45. (buss inkludert i prisen)
• Felles gange fra Juvasshytta til
utsiktspunktet (med spennende
informasjon underveis)

• Forestilling på utsiktspunktet
ved Kjelbreen: kl. 16.00 – 16.40

• Foredrag om Voluspå ved Gro
Steinsland (10 min)

Det er konsert med det nyskrevne verket Stemmen fra Mímisbrunnr ved
Kjelbreen i Jotunheimen, om lag 1900 meter over havet. Musikken tar
utgangspunkt i åtte av versene fra det storslagne norrøne diktet Voluspå.
Diktet Voluspå, som betyr «Volvens spådom», er litteratur i verdensklasse.
Gjennom sine spådommer avdekker Volven sin store kunnskap om
fortid, nåtid og fremtid – hun avslører for guder og mennesker hvordan
verden henger sammen. Hennes omkved er: Vet dere nok eller hva?
For mezzosopran, blåsere, slagverk og elektronikk. Volven: Ingeborg Schübeler Gillebo, mezzosopran • Komponist:
Ragnar Søderlind • Produsent, lydtekniker og musikalsk programmering: Mats Claesson • Tekstansvarlig: Gro Steinsland • Ide og koordinator: Espen Finstad og Dag Inge Bakke

MÍMISBRUNNR KLIMAPARK I JOTUNHEIMEN 24. AUGUST 2013
Kjelbreen

Scenen

Juvasshytta

• Fremføring av verket Stemmen
fra Mímisbrunnr. 20 min.
Volven (solist) synger live.

• Vandring i Klimaparken med
besøk i istunnelen i Juvfonne.
kl. 16.40 – 18.00.

• Retur med buss fra Juvasshytta
ca. kl. 18.00. Kommer til Lom
sentrum ca. kl. 18.45.

Generell info.

Den 24. august er en av de
travleste dagene i året ved
Juvasshytta/Galdhøpiggen
og trafikken er stor. Derfor
oppfordres alle til IKKE å kjøre
privatbil, men benytte seg av
busstransporten som er inkludert
i prisen. Dersom været slår seg
helt vrangt vil fremførelsen
skje ved en arena i området ved
Raubergstulen.

1 km. å gå fra Juvasshytta til
utsiktspunktet. Husk varmt
fjelltøy. Ta med matpakke.
Istunnelen

Med midler fra blant annet
Sparebankstiftelen DNB foregår
det tilrettelegging i Mímisbrunnr
Klimapark. I 2013 skal det
bygges gangbaner, stier og et
fantastisk utsiktspunkt mot den
spektakulære Kjelbreen. Stemmen
fra Mímisbrunnr fremføres på
utsiktspunktet.
Mer informasjon på:
www.mimisbrunnr.no,
post@mimisbrunnr.no
Sponsor/samarbeidspartnere:
Sparebankstiftelen DNB og DNB.

