
Operarejse  
til Berlin 

 
23.-26. februar 2022

Opera i Staatsoper Unter den Linden
& Deutsche Oper Berlin

 
Giuseppe Verdi: Rigoletto 
W. A. Mozart: Tryllefløjten

Praktiske informationer

Pris: pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 6.595,- 
Tillæg for enkeltværelse: kr. 800,-

 
Følgende er inkluderet i prisen: 

• 2 operabilletter
• 3 overnatninger på 3-stjernet hotel 
• Morgenmad på hotellet torsdag, fredag og lørdag
• Middag onsdag, torsdag og fredag
• Bustransport Aarhus-Berlin t/r i 4-stjernet bus
• 2 forudgående foredrag ved Vibeke Lundgren Nielsen 

Ikke inkluderet: frokoster samt aftensmad på hjemrejsedagen. 

Tilmelding åbner 8. december 2021 
Kun telefonisk tilmelding på tlf. 8612 2955, eller tilmelding ved fremmøde i FOF Butikken, H.H. Seedorffs Stræde 7,  
8000 Aarhus C.

FOF Butikken har åbent mandag-fredag kl. 10-15 samt torsdag kl. 10-16.30. 

OBS: Din tilmelding til turen forudsætter, at betalingsfristen, som udsendes i forbindelse med reservationsbekræftelse,  
overholdes. Den ”skarpe” betalingsfrist skyldes betalings- samt reservationsfrister for operabilletter samt hotel. 

Rejsens afvikling forudsætter, at der i Tyskland på afrejsetidspunktet ikke er restriktioner, som gør, at det ikke bliver  
muligt at gennemføre turen. Det samme er gældende hvis de danske myndigheder udsteder rejseforbud til Tyskland.

 
Framelding:  
Framelding er muligt frem til d. 21. december 2021. Herefter kun muligt, hvis rejsen kan afsættes til anden side. 

 
Afbestillingsforsikring: 
Vi anbefaler, at du undersøger dækningen ved afbestilling via din egen forsikring. 

Hvis du ikke har en afbestillingsforsikring igennem din nuværende forsikring, anbefaler vi, at du tegner en  
afbestillingsforsikring i forbindelse med tilmelding til rejsen. 

 
Hotellets adresse: 
Leonardo Hotel Berlin, Wilmersdorfer Strasse 32, Berlin 

 
Praktisk:  
Husk pas og det blå sygesikringsbevis. 

N.B.: Der tages forbehold for evt. ændringer og trykfejl i programmet
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Opera i Staatsoper Unter den Linden  
& Deutsche Oper Berlin
 
Berlin er en af Europas førende opera-byer. Det er med stor glæde, at vi nu igen kan udbyde en operarejse  
til Berlin. Her skal vi både se Verdis skønne opera Rigoletto i den smukke Staatsoper og Mozarts sidste opera  
Tryllefløjten i den ikoniske Deutsche Oper.

Berlin er en by med et uhyre musikliv og hele tre store operahuse. Staatsoper ligger i det tidligere Østberlin på den  
betagende Unter den Linden, mens Deutsche Oper ligger i det moderne, pulserende Vestberlin. Berlin er også en by rig  
på historie, oplevelser for øjet og ganen. Sammen med pianist Vibeke Lundgren Nielsen og historiker Christian E. Skov  
skal vi opleve både byen og musikken.

Vibeke Lundgren Nielsen, pianist og musikpædagog, vil i to foredrag før rejsen introducere den musik, vi skal opleve.  
Komponisterne, værkerne, operahandlingen og den tid de indskriver sig i, gennemgås, så alle er rigtig godt ”klædt på”  
før rejsen og får en udvidet forståelse af musikken.

 
Rejseledere:  
Vibeke Lundgren Nielsen, pianist og Christian Egander Skov, historiker og projektmedarbejder ved FOF Aarhus. 
Teknisk arrangør: FOF Aarhus, medlem af Rejsegarantifonden, reg.nr. 2374, i samarbejde med Todbjerg Busser.

To foredrag før rejsen
To foredrag ved pianist og musikpædagog, Vibeke Lundgren Nielsen. 
Foredragene afvikles i Solsalen, Ingerslevs Boulevard 3, 8000 Aarhus C og er inkl. i prisen.

Giuseppe Verdi: Rigoletto 
Den succesombruste opera, som er baseret på Victor Hugos skuespil 
”Kongen morer sig”, havde premiere i Venedig 1851. Det er et spæn-
dingsfyldt drama om magtmisbrug og magtesløshed. Om den latterlig-
gjorte hofnar, Rigoletto, som lever i evig kamp for at vinde en smule re-
spekt, om hans højt elskede datter, Gilda, som han gør alt for at beskytte 
fra livets sorger og ulykker. Med sin musik giver Verdi os hele følelses-
spektret lige fra hoffets glamourøse liv og til den frygtelige konsekvens 
af Rigolettos betingelsesløse kærlighed til sin datter. Med iørefaldende 
arier, geniale ensembler, skøn orkestermusik, tilsat flotte scenebilleder 
og elegante kostumer, venter der os en oplevelsesrig aften.

Torsdag d. 3. feb. kl. 15.30-17.30.

W. A. Mozart: Tryllefløjten                  
Mozarts sidste opera – en trylleopera, et eventyr, et mysteriespil – er rig 
på eventyrsymbolik og urmenneskelige idealer. Den handler om kam-
pen mellem ondskab og ophøjet godhed, om kærlighed, magt, drømme, 
prøvelser og indsigt – og frem for alt har Mozart fyldt sin opera med en 
musik fuld af fantasi og skønhed. Ved premieren i Wien i 1791 vakte 
den opsigt med mærkværdige dekorationer, ildsprudlende vulkaner, 
vandfald, samt slutscenens forvandling til en lysende sol. Denne gang 
kan vi nyde den tyske instruktør, Günter Krämers flotte og fantasifulde 
iscenesættelse.

Tirsdag d. 8. februar kl. 15.30-17.30.

Program

Onsdag d. 23. februar  

Kl. 8.00: Afgang med bus fra p-pladsen ved Musikhuset i Aarhus. 

Du er velkommen til at medbringe madpakke. Det er også muligt at købe frokost ved rasteplads, når vi har pause.  
Operabilletterne udleveres i bussen.

Kl. 17.00: Forventet ankomst til Berlin. Indkvartering på Leonardo Hotel Berlin. 

Efter indkvartering spiser vi middag på hotellets restaurant. 

Torsdag d. 24. februar 

Formiddag: Vi tilbyder mulighed for en tur rundt til udvalgte steder i Berlin. Bussen kører os rundt i den store by,  
hvorefter vi til fods udforsker området omkring Brandenburger Tor med de mange historiske mindeværker. 

Kl. 17.15: Kører bussen fra hotellet til restauranten Gendarmerie, Behrenstraße 42, hvor vi spiser inden operaen.  
Fem minutters gåafstand fra Staatsoper. 3-retters menu med et glas vin og kaffe/te. 

Kl. 19.30: Giuseppe Verdi: Rigoletto i Staatsoper Unter den Linden. Operaens varighed er kl. 19.30-22.00, inkl.  
en pause efter 1.akt. Efter operaen kører bussen os tilbage til hotellet. 

Fredag d. 25. februar  

Formiddag: Bussen sætter os af på Hackescher Markt. Her har vi mulighed for at opleve Berlin på egen hånd, gå i  
butikker, se på arkitektur eller nyde en god frokost. Bussen samler os op og kører hjem til hotellet. 

Kl. 17.15: Går vi samlet fra hotellet til restaurant Deutsche Oper, hvor vi spiser inden operaen. 10 minutters gåafstand 
fra hotellet. 3-retters menu med et glas vin og kaffe/te. 

Kl. 19.30: W. A. Mozart: Tryllefløjten i Deutsche Oper Berlin. Operaens varighed er kl. 19.30-22.30, inkl. en pause  
efter 1.akt. Efter operaen går vi samlet tilbage til hotellet.  

Lørdag d. 26. februar  

Kl. 10.00: Afgang med bussen mod Aarhus. 

Det bliver muligt at købe lidt frokost ved en rasteplads, når vi holder pause. 


