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Opera i Bayerische Staatsoper

 
Giocchino Rossini: Barberen i Sevilla 
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Opera i Bayerische Staatsoper
 
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.

Kom med, når vi besøger den bayerske hovedstad og tredjestørste by i Tyskland, München. Vi har glædet os til  
at kunne udbyde denne rejse til byen med hjerte og spændende seværdigheder, og ikke mindst et imponerende  
operahus, hvor vi skal opleve to fantastiske operaer. 

Bayerische Staatsoper er det største operahus i München og med næsten 350 forestillinger årligt betegnes det som et  
af de mest prestigefyldte i Europa. Den bayerske opera åbnede dørene i 1653, og derfor spænder dens historie over tre 
århundrede og fungerer som et flagskib i den livlige kulturby. 

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. 

Barberen i Sevilla af Giocchino Rossini
Figaro – alle tiders mest berømte barber og hele byens faktotum – skal 
hjælpe grev Almaviva med at forføre den unge, skønne Rosina. En let 
sag – hvis ikke lige Rosinas 60-årige formynder, dr. Bartolo, selv havde 
planer om at gifte sig med hende.

Rossinis mesterværk havde premiere i Rom i 1816. En af de skønneste 
buffo-operaer, fuld af munter humor, men med bund i alvoren. Med sin 
sprudlende og viruose musik gave Rossini nyt liv til historien, som  
baserer sig på Beaumarchais’ skuespil af samme navn. 

Foredrag mandag d. 25. april kl. 15.30-17.30.

 
Rosenkavaleren af Richard Strauss              

Den smukkeste og mest fuldendte opera af makkerparret, R. Strauss 
og librettisten Hugo V. Hofmannstal. Vi møder Feltmarskalinden og 
hendes unge elsker, Octavian, den kvindeglade, grove Baron v. Ochs 
og den unge, uskyldige Sophie. Men den egentlige hovedrolle er  
tiden. Fortid og nutid flyder sammen i et drømmeagtigt scenarie 
med plads til det mulige og det umulige.

Premieren i Dresden i 1911 blev en så stor succes, at man satte  
ekstratog ind fra Berlin ved de første 50 opførelser! Vi skal opleve 
den elegante og elskede opera i Barrie Kosky’s anmelderroste 

 iscenesættelse. Vi kan blot læne os tilbage, lade tiden blive en  
illusion og lade os beruse af R. Strauss’ overflod af den smukkeste 
musik.

Foredrag torsdag d. 5. maj kl. 15.30-17.30.



Program

Torsdag d. 12. maj 

Kl. 07.45: Afgang med bus fra p-pladsen ved Musikhuset i Aarhus mod Billund Lufthavn.  
Operabilletterne udleveres i bussen.

Kl. 11.15: Afgang med fly fra Billund til Frankfurt.  
Kl. 15.15: Afgang med fly fra Frankfurt til München. 
Kl. 16.10: Forventet ankomst til München. Efterfølgende indkvartering på Hotel Mio by Amano.  
Efter indkvartering spiser vi på restaurant Augustiner Klosterwirt.

 
Fredag d. 13. maj

Kl. 10.00: Her har du mulighed for at tage med, når vi sammen tager ud og undersøger nogle af de smukkeste steder  
i Münchens gamle bydel. Vi går til fods mod det prægtige Residenz-slot og hører undervejs om de ting, vi ser. En god  
måde at lære München og dens seværdigheder at kende. Turen forventes at tage ca. en time.

Kl. 17.00: Vi går i samlet flok fra hotellet til restaurant Zum Franziskaner, hvor vi spiser inden operaen. Vi byder på 
3-retters menu fra det traditionelle bayerske køkken. Inkl. et krus øl eller et glas vin. To minutters gang fra operaen.

Kl. 19.00: Opera i Bayerische Staatsoper Barberen i Sevilla af Giocchino Rossini. 

Lørdag d. 14. maj

Kl. 13.00: München er en by, der er fyldt med historie. På denne tur tilbyder vi et yderligere indblik i Münchens gamle 
bydel og byens til tider voldsomme fortid. Vi kommer forbi flere smukke kirker og pladser samt området omkring  
Hofbräuhaus, hvor vi skal spise om aftenen.

Kl. 17.30: Vi går fra hotellet til det historiske spisested Hofbräuhaus. Her bydes vi på husets specialitet fra det bayerske 
køkken, Wiesn-Spektakel. Inkl. et krus øl eller et glas vin. 

Kl. 21.00: Der er mulighed for at følges ad hjem til hotellet.

Søndag d. 15. maj 

Om formiddagen har man mulighed for at udforske München på egen hånd.

Kl. 15.00: Vi går til restaurant Dallmayr i Bayerische Staatsoper fra hotellet.  
Her får vi forret og hovedret inden operaen, mens desserten serveres i pausen.  
3-retters menu inkl. et glas vin. 

Kl. 17.00: Opera i Bayerische Staatsoper Rosenkavaleren af Richard Strauss. 

Mandag d. 16. maj

Kl. 11.45: Bussen kører fra hotellet mod München lufthavn.  
Kl. 15.00: Afgang med fly fra München til Frankfurt.  
Kl. 17.15: Afgang med fly fra Frankfurt til Billund.  
Kl. 18.30: Forventet ankomst i Billund lufthavn.  
Efterfølgende kører bussen os til Musikhuset Aarhus. 



Praktiske informationer

Pris: pr. deltager i delt dobbeltværelse: kr. 10.950,-

Tillæg for enkeltværelse: kr. 2.500,-

Følgende er inkluderet i prisen:
• Fly t/r fra Billund til München (mellemlanding i Frankfurt) inkl. bagage 
• To operabilletter
• 4 overnatninger på 3-stjernet hotel 
• Morgenmad på hotellet fredag, lørdag, søndag og mandag
• Middag torsdag, fredag, lørdag og søndag
• Bustransport Aarhus-Billund t/r i 4-stjernet bus
• Bustransport München lufthavn til hotellet t/r
• To forudgående foredrag ved Vibeke Lundgren Nielsen.

Ikke inkluderet: frokoster. 

Tilmelding: 
Tilmelding åbner tirsdag d. 15. februar 2022

Kun telefonisk tilmelding på 8612 2955, eller 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. 

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 eller eksterne omstændigheder, 
som gør, at FOF Aarhus ikke kan afvikle turen som planlagt. I tilfælde af dette, vil man få refunderet sin rejse.

Framelding:  
Framelding er muligt frem til d. 25. februar 2022. 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: 
Hotel Mio by Amano, Sendlinger Str. 46, 80331 München

Praktisk:  
Husk pas og det blå sygesikringsbevis. 

N.B. Der tages forbehold for eventuelle rettelser i programmet for turen. 

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


