
Program Sagauka 2020
ONSDAG 3. JUNI TORSDAG 4. JUNI FREDAG 5. JUNI LØRDAG 6. JUNI SØNDAG 7. JUNI
Åpningsforestillingen 10.00 
- Publiseres på 
Facebook og Sagaukas 
nettside

Filmvisning: Ordets makt
Skolearrangement

Video om vikingfilmprosjekt
10.00 Publiseres på 
Facebook og Sagaukas nettside

Bussen Blåmåka
Besøker nabolag i Melhus 
Kommune

Melhussongen
10.00 Publiseres på 
Facebook og Sagaukas 
nettside

Snømørkt: En 
monologforestilling
12.30 - Streames live på 
etterspørsel. 

Kulturminnefilm
12.00 Publiseres på 
Facebook og Sagaukas nettside

Annonsering vinnere 
Skaldekvadkonkurranse
16.00 Video på Facebook

Vandring på 
Skjerdingstadmoen
13.00 Kvål

Vandring natur- og 
kulturstien
13.00 Horg Bygdatun
 

Vandring langs 
Pilegrimsleia
18.00 Fremo 

Åpen filmvisning: Ordets makt
18.00 Melhus Kino
Billetter på 
melhuskulturen.no

Festkonsert
19.00 Kultursalen, Rådhuset
Billetter på 
melhuskulturen.no

Lesestund for de minste
13.00 Video på Facebook
  

Utstilling: 
”Livet i Melhus for 2000 
år siden”
Sagaukas nettside

Sagamåltid
10.00 - 17.00 Schei Jakobsen

Sagamåltid
10.00 - 17.00 Schei Jakobsen

Sagamåltid
10.00 - 17.00 Schei Jakobsen

Sagamåltid
10.00 - 17.00 Schei Jakobsen

Utstilling: 
”Livet i Melhus for 2000 år 
siden”
Sagaukas nettside

Utstilling: 
”Livet i Melhus for 2000
 år siden”
Sagaukas nettside

Utstilling: 
”Livet i Melhus for 2000 
år siden”
Sagaukas nettside

Utstilling: 
”Livet i Melhus for 2000
 år siden”
Sagaukas nettside

Vandringer Filmer på nett

«Bronsealder og tidlig jernalder i Horg»
Hvordan var det å leve i området ved Horg for 2-3000 år 
siden? Hvordan bodde man og hvordan gravla man sine 
døde? I senere år har arkeologer avdekket tallrike spor   et-
ter menneskers liv og virke spesielt i området rundt Foss. 
Bli med på en spennende reise gjennom et unikt forhisto-
risk landskap.

Denne og en annen film fra hvordan det var å leve i Mel-
hus for flere tusen år siden kan dere se på Sagaukas nett-
side

Digital videoutstilling 
med Vitenskapsmuseet

sagauka.no/utstilling

Sagaukas åpningsforestilling
NÅR: ONSDAG 3. JUNI KL. 10.00

Kulturminner Rødde og Hølonda
NÅR: TORSDAG 4. JUNI KL 10.00

Vikingfilm med Ragnarok og Sagauka
NÅR: FREDAG 5. JUNI KL. 10.00

Lesestund for de minste
NÅR: LØRDAG 6. JUNI KL. 13.00

Melhussongen

sagauka.no/film

Melhussongen - Du gamle medalhus av Rag-
na Rytter har eksistert lenge, men det har aldri 
blitt laget en ordentlig innspilling av sangen 
som er som et kjærlighetsbrev til Melhus. Med 
melodi av Ivar Eggen, arrangement av Arild 
Følstad, sangere fra kulturskolen og støtte av 
Melhusbanken har vi gjort noe med dette. San-
gen blir sluppet sammen med en tilhørende 
musikkvideo under årets Sagauke

Festkonsert
Sagamåltid fra 
Schei Jakobsen

Schei Jakobsen lager et spesielt måltid i an-
ledning Sagauka med ekstra historisk preg. 
Kan nytes i caféen eller bestilles som take 
away. Bestilling til take away gjøres direkte 
med dem på Facebook eller telefon.
HVOR: SCHEI JAKOBSEN
NÅR: ONS - LØR 10.00 - 17.00

Årets ”store” live begivenhet blir festkonserten vår i Kultur-
salen på Melhus Rådhus. 50 heldige personer vil få med seg 
konsert med Ronny Kjøsen, Hans Bollandsås og konferansier 
Frode   Eggen. Det blir fantastisk musikk, en dose humor ikke 
minst en veldig god grunn til å komme seg litt ut av huset. Bil-
letter kjøpes på melhuskulturen.no
HVOR: KULTURSALEN, MELHUS RÅDHUS
NÅR: FREDAG 5. JUNI KL. 19.00

sagauka.no/melhussongen

Vandring langs pilegrimsleia
Tur på ca 1,5 time fra Fremo til Kirkflå med 
god tid til stopp for å se på spennende kultur-
minner.
GUIDE: TORGEIR GUNLEIKSRUD
HVOR: OPPMØTE FREMO BUSSTOPP
NÅR: ONSDAG 3. JUNI KL 18.00 -21.00

Vandring på Skjerdingstadmoen
Tur på ca 4,6 km på asfalt og grus med unntak 
av noen avstikkere. 
GUIDE: KJELL ANDRÉ BREVIK
HVOR: OPPMØTE KVÅL STASJON
NÅR: LØRDAG 6. JUNI KL.13.00-16.00

Vandring på natur- og kulturstien
Tur på 4,8 km blant kulturminner fra bronse-
alderen frem til nyere tid. 
GUIDE: KJELL ANDRÉ BREVIK
HVOR: HORG BYDGATUN
NÅR: SØNDAG 7. JUNI KL. 13.00 - 16.00 

Begrenset antall plasser, og 
obligatorisk påmelding på 
sagauka.no/vandringer eller 
ved å kontakte Sagauka direkte 

Årets Sagauke blir annerledes på mange måter på grunn av den situasjonen vi er i. Vi har vært nødt til å ten-
ke annerledes, nytt og kreativt for å få til et program vi håper folk kan glede seg til og kose seg med selv om 
det ikke blir helt slikt som før. Det første som var klart for oss var at vi ikke kunne glemme 4. klassingene. I 
stedet for å samle alle på Monstuflata har vi i år laget en video som dokumenterer åpningsforestillingen, og 
gir mulighet til å se den til alle som skulle ønske det. Det meste av programmet vårt vil i år være på nett, og 
vi håper det ikke stopper folk fra å se videoer, lese tekster og bli inspirerte. Selv om årets tema ”Ordets makt”  
har kommet litt i andre linje, så finner man det i flere deler av programmet. Vi har hatt en konkurranse for 
både befolkningen og videregående skoler om norrøn diktekunst, vi viser en film om ytringer og retorikk og 
viser lesestund for de minste. Man kan også argumentere for at ord, språk og ytringer er noe man kan finne 
i absolutt alt rundt oss, spesielt i formidlingen som Sagauka gjør mye av. 

Maria Spjøtvoll, leder Sagauka 2020

facebook.com/sagauka sagauka.no


