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Operarejse til Stockholm
Torsdag d. 21. september – tirsdag d. 26. september 2023 
 
Rejseledere: Vibeke Lundgren Nielsen, pianist og foredragsholder, Christian Egander Skov, historiker, ph.d. og underviser på  
FOF Aarhus’ Kulturhøjskole, Kia Bertelsen, programkoordinator hos FOF Aarhus.  
Teknisk arrangør: FOF Aarhus, medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2374, i samarbejde med Todbjerg Busser.

 
Kom med, når FOF Aarhus tager på operarejse til skønne Stockholm. Her skal vi se Richard Strauss’ Elektra og Puccinis Madame Butterfly 
i det fine, gamle operahus som i år fejrer 250-års jubilæum. 

Stockholm kaldes Nordens Venedig og bærer præg af sin stolte historie. Vi får rig lejlighed til at stifte bekendtskab med byen, når vi  
sammen skal opleve det centrale Stockholm med Gamla Stan og byens smukke rådhus på Kungsholmen. Vi skal også se Vasamuseet og 
naturligvis smage på noget af alt det gode og moderne, som pulserende Stockholm har at byde på. På vej til Stockholm bliver der også 
mulighed for at opleve den populære by Linköping, hvor vi overnatter. 

Vi bor på 4-stjernet hotel, som er centralt placeret i Stockholm. 

 
TO FOREDRAG FØR REJSEN
To foredrag ved pianist og foredragsholder Vibeke Lundgren Nielsen. 
Foredragene afvikles i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C og er inkl. i prisen. 

Richard Strauss: Elektra

Operaen havde premiere på Semperoperaen i Dresden i 1909.

Handlingen er baseret på Sofokles’ klassiske tragedie om kong Agamemnons og dronning 
Klytämnestras datter, Elektra, som er besat af hævntørst efter moderens mord på faderen.

Et intenst og voldsomt drama, som munder ud i en følelsesmæssig katastrofe.

Med hensynsløs realisme skildrer Strauss, med sin musik, den fortættede intensitet fra første til 
sidste tone. 

Med Elektra viste den 44-årige R. Strauss sig som en af tidens førende avantgardekomponister. 
Med et 111 mands stort orkester var operaen sin tids største nogen sinde, og den krævende 
rolle som Elektra indtager en særstilling i operalitteraturen. 

Alan Gilbert, Musikdirektør for Stockholms Kgl. Opera og chefdirigent for NDR Elbphilharmonie 
Orchester, står på dirigentpodiet, og den efterspurgte svenske sopran, Ingela Brimberg, synger 
titelrollen. 

Foredraget finder sted tirsdag d. 5. september kl. 15.30 – 17.30. 

Giacomo Puccini: Madame Butterfly 

Madame Butterfly havde premiere på La Scala i Milano i 1904.

Det er en rørende og dramatisk fortælling fra Japan om den purunge uskyldige Ko-Ko-San, der 
tror betingelsesløst på kærligheden og satser alt for den. Hun ER kærlighed - til sin mand, sit 
barn og til sin tjenestepige. En umulig skæbne i den verden, hendes amerikanske mand kommer 
fra, hvor fornuft og rationel tankegang hersker.

Puccini elskede sin Butterfly mere end nogen anden af sine operakvinder.

Med sin sublime instrumentationskunst og sin sitrende, smukke musik gør Puccini handlingen, 
personerne og det japanske miljø nærværende for os. Operaen er et af højdepunkterne blandt 
Puccinis elskede operaer. 

Den prisbelønnede japanske sopran, Eri Nakamura, synger titelrollen, og operaen dirigeres af 
den tyske operadirigent Constantin Trinks.

Foredraget finder sted tirsdag d. 12. september kl. 15.30 – 17.30. 



Program

Torsdag 21. september

Kl. 9.00: Afgang med bussen fra Musikhusets busholdeplads på Valdemarsgade 1. Vi kører mod Frederikshavn, hvor vi skal med  
færgen til Göteborg kl. 13.50. 

Kl. 17.20 ca.: Ankomst i Göteborg, hvorfra vi kører direkte til hotellet i Linköping og overnatter den første nat. 

Kl. 21.30 ca.: Ankomst ved hotellet i Linköping. Vi anbefaler, at man får sig en god sen frokost på overfarten mellem  
Frederikshavn og Göteborg, da der ikke er aftensmad inkluderet den første dag. Det er også muligt at købe lidt at spise, når  
vi holder pause ved rastepladser undervejs. 

*Operabilletterne udleveres i bussen. 

 
Fredag 22. september

Efter morgenmaden er det muligt at opleve den hyggelig by Linköping på egen hånd. 
Kl. 11.00:  Afgang med bussen mod Stockholm.

Kl. 15.00 ca.: Ankomst og indtjekning på hotellet i Stockholm. Resten af eftermiddagen er til fri disposition.

Kl. 19.00: Sammen nyder vi en dejlig 3-retters aftenmenu på en god restaurant i byen.  

Lørdag 23. september

Kl. 9.30 – ca. 11.00: Efter morgenmaden tilbyder vi en byvandring, hvor vi skal se på det gamle Stockholms smukke  
centrum. Vi kommer blandt andet igennem det charmerende Gamla Stan og kongeslottet, hvor vi hører om byens  
dramatiske historie. Efter byvandringen er resten af eftermiddagen til fri disposition. 

Vi mødes igen på et aftalt tidspunkt i hotellets lobby og kører med bussen mod Den Kungliga Operaen, hvor vi skal se Elektra.  
Det er også muligt selv at finde vej til operahuset. 

Kl. 15.00: Operaen Elektra i Kungliga Operaen.

Efter operaen nyder vi en 2-retters middag i operahusets restaurant. 

Søndag 24. september

Kl. 9.30: Vi tilbyder en tur til Vasamuseet, som er noget helt for sig. I 1626 sank den svenske flådes prægtigste skib, Vasa, på  
sin jomfrurejse. I 1961 blev det bjærget og er i dag en af byens største seværdigheder. Vi ser skibet og hører hele historien.

Kl. 11.45: Let frokostanretning i Vasamuseets restaurant, hvorefter vi med bussen drager videre mod Stockholms  
Stadshus – Stockholms Rådhus. Det er anerkendt som et arkitektonisk mesterværk i Sverige og anvendes blandt andet i forbindelse 
med Nobelprisen. Vi får en guidet tur.  Herefter kører bussen os hjem til hotellet. Resten af eftermiddag er til fri disposition. 

Kl. 19.00: Sammen nyder vi en skøn 2-retters middag på en dejlig restaurant i centrum.

Mandag 25. september

Kl. 9.30: Der er muligt at komme med bussen til bydelen Södermalm, som emmer af kultur og historie. I de små maleriske og  
hyggelige gader finder man bl.a. et lille Bellmannmuseum, Södra Teatern og den smukke Katarinakirke. Overalt støder man på  
referencer til svenske musikere, forfattere og andre kendte personer. Desuden kan man fra Södermalm nyde Stockholms flotteste  
og mest overvældende udsigt over byen! Bussen henter os igen kl. 13.00 ved et aftalt sted i Södermalm. 

Kl. 16.30: Sammen nyder vi aftensmad på hotellet inden vi skal i operaen.

Kl. 19.00: Madame Butterfly i Kungliga Operaen. 

Tirsdag 26. september

Kl. 8.00: Afgang fra hotellet mod Göteborg, hvor vi skal med færgen til Frederikshavn. 

Husk at tjekke ud på hotellet inden kl. 8.00 og i god tid, da bussen kører præcis kl. 8.00, så vi kan nå færgeafgangen. 

Kl. 19.00: Vi ankommer til Frederikshavn. Kl. 22.00 ca.: Hjemkomst til Aarhus ved Musikhusets busholdeplads.



Praktiske informationer
Pris: pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 9.995, -  
Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.775, - (mulighed for enkeltværelse i begrænset omfang). 
Depositum kr. 2.000,- betales ved tilmelding. 
 
 
Følgende er inkluderet i prisen:
• 2 operabilletter
• 5 overnatninger på 4-stjernet hotel centralt i hhv. Stockholm og Linköbing 
• Alle dage: 2 eller 3-retters middag på en god restaurant inkl. 1 glas vin/1 øl/vand efter eget valg samt kaffe til desserten.   

Samt frokost om søndagen på Vasamuseet
• Morgenmad på hotellet alle dage
• Guidet tur i Stockholms Rådhus, Entré på Vasamuseet, samt guidet byvandring med historiker og ph.d. Christian Egander Skov.  

Desuden bustransport Aarhus-Stockholm t/r i 4-stjernet bus og færgebilletter Frederikshavn-Göteborg t/r, samt 2 forudgående  
foredrag ved pianist og foredragsholder Vibeke Lundgren Nielsen. 
Ikke inkluderet i prisen: Frokoster samt aftensmad på afrejse- og hjemrejsedagen. 

Tilmelding og betalingsfrist: 
Du kan tilmelde dig telefonisk på tlf. 8612 2955 (telefonen er åben alle dage kl. 10-14), på hjemmesiden: www.fof-aarhus.dk 
eller i FOF butikken på H. H. Seedorffs Stræde 7 (åben alle dage fra kl. 10-15, torsdag fra kl. 10-17). 
 
Betalingsfrist for restbeløbet: 1/5 2023.

Tilmelding ved bestilling af dobbeltværelse: Arr.nr. 366900 oplyses ved tilmelding. 
Tilmelding ved bestilling af enkeltværelse: Arr.nr. 356901 oplyses ved tilmelding.

Vi anbefaler hurtig tilmelding, da der er stor interesse for rejsen. 

 
Ved tilmelding bemærk venligst:  
Husk at oplyse, hvem du evt. skal dele værelse med. Delt dobbeltværelse er kun muligt, hvis du selv på forhånd har truffet aftale om, 
hvem du skal dele værelse med. Oplys også gerne, hvem du evt. ønsker at sidde sammen med ved operaforestillingerne. 
Vi skal have besked ved tilmeldingen, hvis du er vegetar eller har allergener.

 
Framelding: 
Ved framelding inden d. 1/5 refunderes indbetalt rejsegebyr af FOF Aarhus, dog fratrækkes administrationsgebyr på kr. 125,- 
Tilbagebetaling ved framelding efter d. 1/5 er kun mulig, hvis rejsen kan afsættes til anden side. Depositumbeløbet tilbagebetales ikke 
ved framelding efter d. 1/5.

Yderligere information kan fås hos programkoordinator ved FOF Aarhus, Kia Bertelsen (8612 2955)

Afbestillingsforsikring: 
Årsafbestillingsforsikring kan tegnes via ”Europæiske Rejseforsikring”. Ønskes denne, skal den tegnes straks ved tilmeldingen til rejsen. 
Se alle informationer på www.europæiske.dk eller ring til Europæiske på 33 25 25 11. Vi anbefaler, at du undersøger dækningen ved 
afbestilling via din egen forsikring.

Bemærk venligst: Deltagelse forudsætter, at du er godt gående.

 
Hotel-adresser: 
Scandic Grand Central, Kungsgaten 70, Stockholm 
Telefon +46 8 512 520 00 
scandichotels.com/grandcentral 

Scandic Linköbing City, Gamla Tanneforsvägen 51, Linköping. 
Telefon +46 13 4955400 
scandichotels.se/linkopingcity

Praktisk: 
Valuta: Visa/Dankort og Mastercard kan anvendes de fleste steder. 

Husk pas og det blå sygesikringsbevis. 
 

N.B.: Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl i programmet

FOF Aarhus,  H.  H.  Seedorffs  Stræde 7,  8000 Aarhus C ,  t l f .  8612 2955 •  www.fof-aarhus.dk


