
 

  

TRYLLEFLØJTEN OG JULEMARKED I KIEL 
11. DECEMBER 2021 

1 

 

Tryllefløjten og julemarked i Kiel for hele familien. 
 

Oplev Mozarts sidste og mest spillede opera Tryllefløjten på Operaen i Kiel og kom 

i julestemning i julelandsbyen på Kiels rådhusplads 
 

  
 

 

En-dags bustur lørdag d. 11. december 2021 med forestilling kl. 19.00 
 
Forestillingen (en rigtig familieforestilling) varer 2 timer og 45 min. inkl. en pause og anbefales fra 10 år. 

Tilmelding senest mandag d. 1. november 2021  

 

Eventyr, mysteriespil, familiedrama og folketeater 
 

Mozarts Tryllefløjten er et stort værk, der sprudler af musikalske ideer og overskud. Operaen er ikke 

mindst kendt, fordi den rummer noget for alle. Den kan opleves i en masse forskellige lag, lige fra en sød 

eventyrfortælling om magiske drager, fuglemennesker og helte og heltinder, til en kærlighedshistorie 

mellem en prins og en prinsesse, og til en fortælling om livets mening, menneskets søgen efter viden og 

civilisationens konsekvenser. Den er bygget op over store, let genkendelige kontraster som lys–mørke, 

ondskab–godhed, visdom–uvidenhed og kultur–natur. Kontraster, som alle er med til at tydeliggøre 

operaens budskaber for os. 

 

 
Mød operasangeren Sten Byriel. 

 

Vi har fornøjelsen af at kunne byde velkommen til 

en meget erfaren operasanger med på denne tur. 

Sten Byriel har en 34-årig karriere bag sig som 

solist på Det kgl. Teater i København, hvor han har 

sunget et utal af partier. 

Han kender Tryllefløjten som sin egen bukselomme 

og vil under vejs fortælle om operaens handling 

suppleret med sine egne oplevelser som sanger i 

operaens forunderlige verden.   
 

Kiel har fire store julemarkeder – vi besøger et af dem 
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Julestemning for romantikere i 

julelandsbyen. 

De tyske julemarkeder er med deres 

overdådighed af julegodter, glühwein 

julepynt og kulinariske delikatesser. På 

det berømte julemarked på 

Rådhuspladsen, hersker en eventyrlig 

og romantisk julestemning mellem de 

charmerende boder og mere end 500 

grantræer – den perfekte optakt til 

Mozarts opera, Tryllefløjten  

Turen inkluderer 

• Komplet transportløsning i luksusbus til og fra opsamlingsstederne 

• A-billetter til Tryllefløjten i Operaen i Kiel 

• Gratis kaffe under hele turen (både ud og hjem) 

• Introduktion i bussen ved operasanger Sten Byriel 

• Velkomstmappe med billetter og yderligere information om turen 

• Peter Bæk fra Koncertrejsen som vært på hele turen 

 

 

 

Plan for påstigning 

 
Kl. 13.30                             Odense, turistbusholdepladsen, Dannebrogsgade 

Kl. 14.20                             Fredericia P-Pladsen v/Rema 1000, Strevelinsvej, Erritsø 

Kl. 15.00                             Hammelev, Vojens,  P-Pladsen v/OK tanken, Lysbjergvej 2A 

Kl. 15.20.       Åbenrå P-Pladsen v/Cirkle K, Egevej 6, Røde Kro 

 

Kl. 16.55                             Ank. Kiel Opera House, Kiel 

  

Kl. 22.00                             Afg. Kiel Opera House, Kiel 

 

Kl. 23.20                            Åbenrå, P-Pladsen v/Cirkle K, Egevej 6, Røde Kro 

Kl. 23.50                            Hammelev, Vojens, P-Pladsen v/OK tanken, Lysbjergvej 2A, Hammelev, Vojens 

Kl. 00.30                            Fredericia, P-Pladsen v/Rema 1000, Strevelinsvej, Erritsø, Fredericia 

Kl. 01.20                            Odense, turistbusholdepladsen, Dannebrogsgade, Odense 

  



 

  

TRYLLEFLØJTEN OG JULEMARKED I KIEL 
11. DECEMBER 2021 

3 

 

Program 

Kl. 15.20 

Efter den planlagte opsamling (se rejseplanen) kører vi mod Kiel  

Under vejs vil Koncertrejsen byde på kaffe/te. Drikkevarer kan købes til fornuftige priser i bussen 

Koncertrejsens gæst, operasanger Sten Byriel vil være med på hele turen og fortælle om Tryllefløjten og om sit 

liv som operasolist på Det kgl. Teater. 

 

 

Kl. ca. 17 

Vi ankommer til Kiel ved det store julemarked på Rådhuspladsen. 

Her er det muligt på egen hånd at gå på opdagelse bland de mange boder i julelandsbyen og indsnuse den 

eventyrlige julestemning.  

Der er også tid til at få lidt at spise inden vi mødes i Operaen, som grænser op til julemarkedet. 

 
Kl. 19.00 

Forestillingen begynder 

Forestillingens forventede varighed er 2 timer og 30 min. inkl. 1 pause. 

 

Kl. 22.00 

Vi kører atter hjemad og forventer at bussen er tilbage i Odense kl. ca. 01.20. 

 
Koncertrejsen håber at alle har haft en uforglemmelig oplevelse og siger tak for denne gang. 

 

 
Peter Bæk 

12. august 2021 

 


