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13.-15. november 2021

Opera- & koncerttur til Hamborg
med kulturguide Hardy Andersen

Glæd dig til høre 
PHILHARMONISCHES KONZERT 

i Elbphilharmonien

Glæd dig til at opleve 
BORTFØRELSEN FRA SERAILLET 

i Hamburg Staatsoper



Velkommen til Hamborg!
Det er ikke uden grund, at mange danskere året rundt valfarter til Hamborg. Byen har et 
rigt handelsliv, gode hoteller, glimrende cafeer og spisesteder samt en smuk beliggen-
hed - og så har Hamborg et helt utroligt udbud af kulturelle oplevelser, der tæller alt fra 
fine kunstsamlinger og spændende historiske museer til adskillige musikspillesteder, egen 
opera og som kronen på værket: Koncerthuset Elbphilharmonien.

Det tog hele 13 år, fra man besluttede at ombygge det tidligere kaffe- og kakaolager på 
havnen, til byens nye koncerthus stod færdigt. Byggeriet gik flere gange i stå underve-
js og blev desuden meget dyrere end først beregnet, da der opstod en del uforudsete 
udfordringer i at placere en koncertsal øverst oppe i en 40-etager høj bygning. I dag har 
huset med dets sale, restauranter, lejligheder og den imponerende udsigtsplatform været i 
brug i mere end 4 år, og folk strømmer hertil fra hele verden for at opleve den fantastiske 
arkitektur og den utrolige akustik ved en perlerække af koncerter. Mange koncerter i Ham-
borg er udsolgt flere måneder i forvejen, men efter adskillige forsøg er det nu heldigvis 
lykkedes FOF at skaffe nogle af de allerbedste pladse til hele 2 store musikoplevelser!

Rejseguiden på denne tur
Hardy Andersen har igennem 15 år været FOFs guide 
på korte og lange kulturelle rejser. Hardy, som er 
tidligere kulturhusleder ved Pavillonen i Grenaa, er en 
dygtig  og engageret formidler. Han har en stor viden 
inden for kultur, natur, kunst, litteratur, musik m.m.

Elbphilharmonien



Program
Lørdag d. 13. november
Vi kører fra Pavillonen i Grenaa lørdag kl. 8.00, og kl. 8.30 er der 
opsamling på Rønde Rutebilstation. Herefter går turen med passende 
pauser mod Hamborg. Undervejs serveres kaffe/te og rundstykker, 
og senere nyder vi en frokostmadpakke.

I bussen vil Hardy Andersen fortælle lidt om Hamborgs historie og 
placering i sammenhængen med det øvrige Tyskland. Desuden vil 
han fortælle lidt mere om de 2 kulturoplevelser, der venter, samt – 
hvis muligt – spille et par brudstykker fra programmet.

Efter indkvarteringen på hotellet i Hamborgs midtby får vi mulighed 
for at bevæge os lidt ved et besøg i byens meget smukke, nærliggen-
de japanske have. 

Sidst på eftermiddagen samles vi til en 2-retters aftenmenu  
i hotellets restaurant, inden vi i samlet flok spadserer til  
Hamburg Staatsoper for dér at opleve Bortførelsen fra Seraillet, der er 
en af Wolfgang Amadeus Mozart´s kendteste og mest yndede operaer.

Ofte bliver stykket også - på grund af stemningen og instrumentvalget 
- kaldet et syngespil. Det handler om helten Belmonte og hans tjen-
er Pedrillo, der skal redde Belmontes elskede Konstanze fra berber-
piraten Pasja Selims konkubinerum. Inden dette lykkes, skal vi mange 
forviklinger igennem, men alt foregår til Mozarts sprudlende musik. 
Forestillingen begynder kl. 19.00.

Vi spadserer retur til hotellet efter forestillingen.

Søndag d. 14. november
Vi kører i god tid til Elbphilharmonien for at få et indtryk af det 
imponerende byggeri – bl. a. går vi en imponerende tur rundt på 
husets udsigtsplatform i 30 meters højde. Kl. 11 i Koncerthusets  
fantastiske sal venter der os en fin koncert. Hamburg Staatsopers 
Orkester, under ledelse af den berømte oboist og orkesterleder 
Francois Leleux, spiller spændende værker af Joseph Haydn (Symfoni 
nr. 44), Mozart (Obokoncert i C-dur) samt Beethoven (Symfoni nr. 4).
Undervejs i bussen til Hamburg vil Hardy Andersen fortælle mere om de 
værker, vi skal opleve, samt præsentere små brudstykker af musikken.

Eftermiddagen er til fri afbenyttelse og kan f.eks. bruges på en god 
frokost og en slentretur i Hamborgs nye havneområde, der by-
der på masser af spændende arkitektur. Bussen bringer os midt på  
eftermiddagen retur til hotellet, der ligger i den smukke bymidte.

Vi spiser en 2-retters middag på den italienske restaurant L´Osteria, 
som ligger blot 500 meter fra vores hotel.

Mandag d. 15. november
Efter en god nats søvn og et godt morgenmåltid går turen tilbage 
mod Djursland. Undervejs gør vi stop på det hyggelige Ricklinger 
Landbrauerei. Her får vi en kort rundvisning, håndmadder og en øl, 
inden vi fortsætter hjemad – en hel masse oplevelser rigere. Vi for-
venter at være retur i Rønde og Grenaa sidst på eftermiddagen.

Speicherstadt



Den japanske have

Rejsen koster          FOF holdnr. 212076

6.850 kr. pr. person

Dato
13.-15. november 2021

Inkluderet i rejsen
• Busrejse fra Djursland til Hamborg tur/retur 
• Bus iht. program
• Kaffe og rundstykke i bussen på udrejsen
• Frokostmadpakke på udrejsen
• 2 overnatninger på Scandic Hamburg Emporio i delt dobbeltværelse
• 2 x morgenmad
• 1 x 2-retters aftensmad på Restaurant L´Osteria (ekskl. drikkevarer) 
• 1 x 2-retters aftensmad på hotellet (ekskl. drikkevarer)
• Frokost på Ricklinger Landbrauerei på hjemrejsen
• Billetter til Staatsoper og Elbphilharmonie den 13. og 14. nov. 2021
• Rejseleder Hardy Andersen med på hele rejsen

Ikke inkluderet i rejsen
Drikkevarer i bussen, drikkevarer til de 2 x aftensmad, frokost 
søndag d. 11. november og forsikringer.

Tillæg
Enkeltværelsestillæg: 1.100 kr. pr. person 

Betaling
Det fulde beløb skal betales ved tilmelding. 
Senest 14 dage inden afrejse fremsendes et afrejsebrev med mere 
detaljerede oplysninger.

Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers

Her bor vi

Scandic Hamburg Emporio ****
Scandic Hamburg Emporio er placeret centralt i Hamborg og 
tilbyder faciliteter som restaurant, bar og lounge samt udendørs 
terrasse. Alle værelser er indrettet med kabel-tv, aircondition og 
store vinduespartier. Der tilbydes gratis WiFi, sauna og motionsrum 
på hotellet.

Todbjerg Bus
Der ingen særlige forholdsregler som gæst. Bussen vil naturligvis 
blive rengjort grundigt både før og under rejsen, ligesom den vil 
være ventileret ofte. Der er ingen afstandskrav i bussen, når blot alle 
sidder med front i køreretningen.

Vær opmærksom på 
Din sikkerhed er vigtig for os! Vi følger alle myndighedernes retning-
slinjer ifht. Covid-19, så du trygt kan deltage på denne musiktur.  

For at få det bedste udnytte af FOFs rejse, er det deltagernes eget 
ansvar at være i så god fysisk form, at programmet kan  
gennemføres, som det står anført!

Afbestillings- og rejseforsikring er deltagernes eget ansvar. Vi an-
befaler, at man kontakter sit forsikringsselskab inden tilmelding og 
betaling af depositum.

Husk at medbringe gyldigt pas. 

Praktisk arrangør

FOF DJURSLAND
Al henvendelse skal foregå til skoleder Lene Fribo på 
21 29 69 88, lene@f-djursland.dk eller på www.fof-djursland.dk

Yderligere information og tilmelding
FOF Djursland
21 29 69 88
lene@f-djursland.dk
www.fof-djursland.dk
Oplys dit fulde navn, præcis som det står i dit pas.
Der kan forekomme små ændringer/justeringer i programmet.

Bemærk
Der er meget begrænset pladser på denne musiktur, hvorfor hurtig 
tilmelding tilrådes. Placering i bus efter først-til-mølle-princippet.
Turen tilbydes i et samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.


