
Rasmus Rohde har skrevet både 

tekst og musikk til «Eplene i 

Messehagen». Manuset er 

inspirert av bedriftsaviser fra 

Fosdalens Bergverk og 

flere intervjuer av gruvearbeider

e og andre folk fra Malm. 

«Eplene i Messehagen» er ikke 

en dokumentarisk framstilling av 

hvordan livet i Malm var på 50- 

og 60-tallet, men en historie om 

noe som kunne ha skjedd. 
 

Litt om turen vår:  

Det blir avgang fra Stadsbygd 

Coop kl 14:35, Rissa Hotell kl 

15:00, Havna i Vanvikan kl 

15:25 og Leksvik sentrum kl 

16:00. Ankomst Malm er 

beregnet til kl 17:30. 

 
Hjemturen: Ankomst Leksvik vil bli ca 

kl 23:45, Vanvikan ca kl 00:15, Rissa 

ca kl 00:40 og Stadsbygd ca kl 01:00. 

 

Følg oss på  

 
 

 

 FAKTABOKS: 
  

Kveldstur til  
Eplene i Messehagen  

15.september 
2018                      

Pris per person:   

kr. 1.050,- 
   

 Turprisen inkluderer: 

- Bussreise med 
moderne turbuss. 

- Reiseleder. 

- Billetter til 
forestillingen Eplene i 
Messehagen. 

- Suppe og rundstykke, 
kaffe, eplemuffins og 
introduksjon til stykket 
med en av de 
profesjonelle 
skuespillerne. 
 

PÅMELDING TIL: 
Ansvarlig arrangør: 

 

ELLER PÅ E-POST TIL  

post@abuss.no 

 

PÅMELDINGSFRIST  

6.AUGUST 2018 
 

Turen vår er også tilrettelagt for  

gjester som bruker rullestol. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
 
 

 

KVELDSTUR TIL  
Eplene i Messesehagen, som spilles i Malm. 

  15.SEPTEMBER 2018 
 

Velkommen med på tur til 

årets forestilling av Eplene i 

Messehagen. 

Eplene i Messehagen har hoved-

handling lagt til 1960, men fortelles fra 

et nåtidsperspektiv.  

 

Grunnhistorien foregår i 

gruvesamfunnet rundt 1960, da det 

imponerende gruvetårnet fortsatt var 

under ferdigstilling og symboliserte 

fremtidsoptimismen, mens 

konjunkturene samtidig pekte nedover. 

Oppsigelsene truet, og mange 

arbeidere slet med helsa. 

Klassebevisstheten er sterk i et 

ungdomsmiljø som ikke ser med blide 

øyne på en overløper. 

Årets regissør, er som i fjor, Paul Ottar 

Haga.  

 

 

 
 

 

 

 

• 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 

 

 
 

 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=eQ4sgJ2kH8bW7M&tbnid=1dQ1OvpC9F_v8M:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.copyblogger.com%2Fstate-of-facebook-marketing%2F&ei=ozdbUaXDBuqs4ASH0IDoBw&bvm=bv.44697112,d.bGE&psig=AFQjCNEANkcPPhhmmMzikHtBX75l5Rqlew&ust=1365018907292080
mailto:jon.normann.tviberg@combitel.no

