
Opera-tur med FOF  
 
 

                                    
 

FOF Herning har igen i år arrangeret en forrygende operatur. Denne gang til 

København, hvor vi skal opleve to af Den Kongelige Operas, måske verdens, mest 

populære forestillinger, der bevæger og begejstrer både garvede og helt nye 

operagængere. Lørdag aften er det en helt fantastisk opsætning af Carmen og 

søndag eftermiddag det udødelige mesterværk La traviata. Der vil være intro før 

begge forestillinger. 

Derudover skal vi inden La traviata på en guided temarundvisning i Operaen. 

Lørdag aften skal vi opleve Bizets forførende hitopera i en intens og dynamisk 

opsætning, der vandt publikums hjerter ved premieren i Operaen i 2019. 

Carmen er en uafhængig kvinde, der styrer og fascinerer alle, hun omgiver sig med. 

Don José er fuldstændig besat af hende, og hun er også tiltrukket af ham, men kun 

indtil tyrefægteren Escamillo dukker op og stjæler hendes opmærksomhed. 

Søndag eftermiddag skal vi opleve det udødelige mesterværk La traviata, der altid 

rammer lige i hjertet. Én af Den Kongelige Operas absolut mest populære 

forestillinger. Kunne du forlade den du elsker for ikke at stå i vejen for andres lykke? 

La traviata stiller spørgsmålet og griber dig om hjertet, hvor det stikker mest. 

 



Program for turen 

Lørdag d. 14. januar:  

Afgang fra Markedspladsen 2, 7400 Herning kl. 9:00. Ankomst til København ca. kl. 

13:00, hvor vi bliver indkvarteret på Hotel Scandic Front. Undervejs serveres der 

kaffe og kringle. 

Kl. 15:45 afhentes vi i bus ved hotellet og kører til Operaen. Kl. 16:45 serveres en 3-
retters menu på restaurant Almanak i Operaen (drikkevarer ikke inkl.). Kl. 18:30 er 
der intro til Carmen. 

Herefter skal vi kl. 19:00 opleve den internationalt berømmede instruktør Barrie 

Koskys kabaretinspirerede version af Bizets opera, hvor Carmens kærlighed er en 

friere fugl end nogensinde før. Carmen kan være lige den, hun har lyst til i sit 

legende, sanselige og selvironiske univers. 

Scenografen Katrin Lea Tags kæmpestore, sorte trappe danner en æstetisk cool og 

minimalistisk ramme om fortællingen. På trappen udfolder solister fra Den Kongelige 

Opera og internationale gæstesolister sig virtuost både vokalt og fysisk sammen 

med operakoret, der har en hovedrolle i det fængende trekantsdrama. Seks dansere 

holder det vilde energiniveau oppe med koreografen Otto Pichlers stramme og 

virtuose dansetrin. 

Efter forestillingen transporteres vi tilbage på hotellet. 

 

 

 



 

Søndag d. 15. januar:  

Afgang fra hotellet kl. ca. 13:00. Vores bagage læsses i bussen, og vi kører mod 

Operaen, hvor vi kl. 13:30 – 14:30 skal på en guided temarundvisning.  

Kl. 15:00 skal vi opleve La traviata, som igen er én af Den Kongelige Operas mest 

populære forestillinger. Violetta Valéry er én af operalitteraturens mest karakterfaste 

heltinder. Hendes fortid som kurtisane truer hendes elskede Alfredos søsters lykke, 

og Violetta står over for sit livs sværeste beslutning – at forlade den mand, hun 

elsker. 

Der er stærke følelser i luften, når Operaens solister, internationale gæstesolister, 

Det Kongelige Operakor og Det Kongelige Kapel giver alt det bedste, opera kan, i 

David Radoks højtelskede udgave af Verdis klassiker. La traviata er blandt verdens 

ti mest opførte operaer med hjertegribende arier, festlige koroptrin og storslået 

orkestermusik. Operaens hovedperson er inspireret af én af datidens mest berømte 

kurtisaner i Paris, Marie Duplessis, der talte store kulturpersonligheder blandt sine 

elskere. Verdi vakte forargelse i sin samtid ved at dramatisere hendes skæbne i La 

traviata ganske få år efter, at hun var død af tuberkulose. 

Afgang fra Operaen kl. 18:00. På hjemturen serveres der en sandwich og en øl/vand 

Forventet hjemkomst ca. kl. 22:00. 

 

 

 



 

 

Tidspunkt: Den 14. – 15. januar 2023. 

  
Pris: kr. 3.795, - tillæg for enkeltværelse kr. 425,-.  

Inkluderet i rejsen: 

• Bus Herning - København - retur 

• Formiddagskaffe og kringle i bussen 

• Billetter til Carmen og La triviata 

• 3-retters menu på restaurant Almanak i Operaen (drikkevarer ikke inkl.) 

• Overnatning på 4-stjernet hotel m. morgenmad 

• Guided temarundvisning i Operaen  

• Transport til forestillingerne i egen bus 

• Øl/vand og sandwich på hjemturen 

Tilmelding: Senest 14. november. Tilmeldingen er bindende 

Vi bor på det 4-stjernede Hotel Scandic Front  
  

Forstander Kirsten Bjørn-Thygesen er arrangør og leder på turen.  
 

 

Hotel Scandic Front 

 

Tilmelding til FOF Herning 97224744 eller på www.fofherning.dk 

 

http://www.fofherning.dk/

