
STAUT - Makalaus ved Bygdin 
Informasjon og program 

STAUT og Bygdin Høifieldshotel gleder seg veldig til å få besøk av nesten 1000 gjester torsdag 8. 

August. 

Under følger viktig informasjon og program for at alle skal få en god konsertopplevelse. 

Busstransport: 

Det er begrenset parkeringskapasitet ved Bygdin og parkeringslogistikk blir det mest krevende med 

dette arrangementet. Vi oppfordrer folk til å fylle bilene og kjøre sammen og at de som har mulighet 

tar shuttle-buss fra Beitostølen.  

Parkering på nedsiden av Radisson BLU Beitostølen er gratis og det vil gå busser fra bussplassen ved 

Lodge900 / bunnen av skiheisen klokka 17.00, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45, 19.15 og 

19.30.  

Booking av plass på buss på www.bygdin.com fra mandag 5. august klokken 12.00.  

Forhåndsbestilling er for å sikre at ikke alle kommer til samme busstidspunkt.  

Pris for buss tur/retur: barn opp til 15 år; 50 kr, voksen 90 kr. Kun kort-betaling på bussen. 

Parkering på Bygdin: 

Vi ber om at gjestene som kjører til Bygdin legger inn god tid i forkant av konserten for å være sikre 

på å komme til konserten i tide. Parkeringsplassene ved hotellet er forbeholdt kun boende 

hotellgjester og bevegelseshemmede.  

 

Parkering for konsertgjester blir som følger: 

1. Parkering nedenfor Radisson BLU Beitostølen. Gratis parkering, buss fra 

bussholdeplassen nedenfor skiheisen. Tur/retur: 50 kr for barn opp til 15 år, 90 kr for 

voksne. Booking av plass på buss på www.bygdin.com fra mandag 5. august klokken 

12.00. 

2. Bitihorn-parkeringa ca 1 km sør for hotellet. 100 kr pr bil. Gå på sti eller ta skyttelbuss 

til hotellet (inkludert i parkeringa). 

3. Bygdinstøga/Fagerstrand 300 meter nord for hotellet. 60 kr pr bil. Gå til konserten 

over demningen langs vannet (ikke over brua der hovedveien går) 

4. Parkeringa ved Jotunheimvegen (tas i bruk når Bygdinstøga og Bitihornparkeringa er 

fulle) 100 kr pr bil. Inkludert skyttelbuss til hotellet. 

5. Parkeringsplassene mot Valdresflye tas i bruk når plass 2,3 og 4 er fulle. Gratis 

parkering, skyttelbuss 60 kr pr person tur/retur. 

Parkeringsvakter på hvert sted vil dirigere trafikken.  

Toaletter: 

Hotellet på Bygdin er bygd i en tid der det ikke ble tatt særlig hensyn til bevegelseshemmede. 

Beklageligvis har vi derfor ikke så gode toalettløsninger for de med bevegelseshemning. Dette står 

høyt på lista over det som skal forbedres i årene framover, men på torsdag er den beste løsninga vi 

har, toalettkabiner på konsertområdet. Vi har ett toalett inne på 1.etasjen med smal dør. For å nå de 

andre toalettene må det gås i trapper minst en halv etasjehøyde. Ellers blir det toaletter på 

konsertområdet som blir nærmest for alle tilreisende gjester. 

 

http://www.bygdin.com/
http://www.bygdin.com/


 

Sitteplasser og klær: 

Når sola går ned eller om det kommer noen regndråper i kombinasjon med litt vind, blir det kaldt og 

vi anbefaler å ha med godt med klær, et vanntett ytterlag og noe å sitte på. Paraplyer blir ikke tillatt å 

ha med inn på området. En god del benker og bord blir satt ut og vi har regnponchoer for salg. Det 

kan være lurt å ta med noe å sitte på selv. 

Utsiktspunkt for bevegelseshemmede 

Vi bygger en rampe så bevegelseshemmede får god sikt, men ber om at de med behov for plass 

melder fra til oss på tlf 613 41 400 minst 2 dager før, så vi får bygget denne stor nok og holdt av 

parkeringsplasser ved hotellet. 

 

PROGRAM: 

1200  Kafeen åpner på Bygdin 

Servering av varmretter, is, smørbrød, brus, øl og vin 

1300-2000  Utegrillen åpner på Bygdin 

Grilling av Bygdins berømte hjorte- og biffburgere 

Det blir ikke plass til alle konsertdeltakere innendørs på Bygdin. Det blir ca 150 

sitteplasser ved utegrillen og 60 sitteplasser inne. 

1400 – 1900   Spis middag på Cafeen eller Lodge 900 og få gratis busstransport til og fra Bygdin. 

Forhåndsbooking på tlf 613 40 993. 

1700 – 1930  Bussene går i skyttel fra Beitostølen ved bussholdeplassen ved Lodge900. Vær ute i 

god tid så ikke alle kommer 1900. NB: Plassbestilling. Se info lengre opp. Parker på 

nedsiden av Radisson BLU. 

1730  3-retters middag i spisesalen på Bygdin. Svært begrenset med plasser, 

forhåndsbooking på tlf 613 41 400. 

1800  Konsertområdet åpner. Servering av mat og drikke inne på området.  

2000  Konsertstart Oda & Margrethe kl 20.00, STAUT kl 20.30 

Ca 2200  Konsertslutt 

2200 - 2300  Bussene går i skyttel tilbake til Beitostølen og Valdresflye. Siste bussavgang kl 23.30 fra 

Bygdin. 

2200   Festen fortsetter på Cafeen og Lodge900. Bussene stopper rett utenfor 

2200 – 2400 Festen fortsetter inne i den gamle festsalen og ved utegrillen på Bygdin for hotellets 

gjester og de konsertgjestene det er plass til. 

 

Henvend deg til booking@bygdin.com om du har spørsmål. 

Vi gleder oss! Velkommen til fjells! 

mailto:booking@bygdin.com

