Italiensk Operas Vänner operaresa till Oscarsborg
AIDA 23 - 24 augusti 2019
Fredag 23 augusti. Avresa kl. 09.00 från Göteborgsoperan, Christina Nilssons Gata, med svensk
modern turistbuss och erfaren chaufför samt kunnig reseledare. Under vägen tar vi paus och förser
oss med lite kaffe och bredd fralla från bussen. Till trevliga och omtyckta badorten Drøbak
ankommer vi lagom tills det är dags att luncha. Staden har många pittoreska, gamla hus och
konstgallerier, småbutiker och utställningarna som lockar många besökare till staden under
sommaren. I hamnen finns också ett litet akvarium och museum.

Oslofjordens smalaste avsnitt ligger här. Vid stränga vintrar kan fjorden frysa igen härifrån ända upp
till huvudstaden. Orten fick sin plats i historieböckerna i samband med sänkningen av den tyska
kryssaren Blücher under det tyska angreppet mot Norge morgonen den 9 april 1940. Kryssaren
transporterade tyska soldater och byråkrater för det planerade övertagandet av makten i Norge.
Kommendant Birger Eriksen gav på eget initiativ order om att beskjuta kryssaren. Krigsskeppet
sänktes och detta fördröjde den tyska erövringen av Oslo.
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Nästa förflyttning gör vi med båt som går mot de två öarna Nordre och Søndre Kaholmen. Här hittar
vi Oscarsborg fästning, färdigställd 1853. Vi checkar in för en natt på Oscarsborg Hotel & Resort.
Sedan får vi en intressant guidad visning i fästningen innan vi serveras middag (trerättersmeny exkl.
dryck) kl. 17.00.
Kvällen kröner vi genom att låta Verdi ta oss till Memfis och Tebe under faraonernas tid för det
klassiska triangeldramat Aida i fyra akter. Föreställningen börjar kl. 19.30.

Efter Don Carlos tog det ett tag innan Verdi åter lät sig övertalas att skriva en opera. Kairo fick 1869
ett italienskt operahus, och guvernören stödde entusiastiskt tankarna på en festopera med
anledning av Suezkanalens invigning samma år. Med först när Verdi fick en skiss av den franske
egyptologen Auguste Mariette, som hade grävt ut Luxortemplet, började han intressera sig för idén.
Antonio Ghislanzoni fick i uppdrag att utforma librettot, och 1870 låg partituret klart. Dekorationer
och kostymer framställdes i Paris. Efter hastiga förberedelser kunde premiären av Aida äga rum på
Kairos operahus 1871. Verdi konstaterade nöjt att det blev en triumf utan dess like.
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För regin av uppsättningen på Oscarsborg svarar Bentein Baardson och dirigent är Jørn Fossheim.
Föreställningen varar i tre timmar inklusive paus, och sjungs på italienska med norsk textning. Som
solister ser vi Birgitte Christensen (Aida), Kolbeinn Jon Ketilsson (Radamès), Siv Iren Misund
(Amneris), Yngve A. Søberg (Amonasro), Magne Fremmerlid (Ramphis) samt. Eirik Roland EgebergJensen (Kungen). Medverkar gör även Oslofjord kammerfilharmoni och Oscarsborg operakor.
Det är ett extra plus att kunna sitta i sommarkvällen på denna unika plats och att efter operans slut
kunna dra sig tillbaka till fästningens hotellrum få steg bort!

Lördag 24 augusti. Frukostbuffé på hotellet. Vi checkar ut och tar båten in till Oslo. Här möter vår
buss upp för guidad rundtur i vackra Oslo och lite tid på egen hand.
Vid önskemål kan vi erbjuda en visning av till exempel Oslo-operan eller Astrup Fearnley (tillägg).
Under eftermiddagen på börjar vi resan söderut och beräknas vara hemma i Göteborg igen runt kl.
19.00.
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Resmål: Italiensk Operas Vänner operaresa till Oscarsborg och ”Aida”
Datum: 23 – 24 augusti 2019, 1 natt/2 dagar
Pris: SEK 3 990:-/ person i delat dubbelrum (baserat på min. 30 deltagare). Enkelrum mot tillägg
I priset ingår:
Transport i modern helturistbuss enligt programmet
Förmiddagskaffe med fralla
Båt Dröbak-Oscarsborg
1 övernattning i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé
3-rättersmiddag på hotellet dag 1 (exkl. dryck)
Guidad visning av Oscarsborg fästning
Båt Oscarsborg-Oslo
Guidad rundtur i Oslo
Biljett till Aida på Oscarsborg fästning 23 augusti, bästa biljettkategori
Skatter, vägskatter och lagstadgade avgifter
Kunnig reseledare från BK Travel Solutions
Frivilliga tillägg:
Enkelrum: 600:Visning av Oslo-operan eller Astrup Fearnley-museet för hela gruppen, pris per person: ca 175-200:Solid avbeställningsskydd: 195:- (omfattar resebelopp mellan 3.001-6.000:-)
Transporter: Modern svensk turistbuss med erfaren svensk chaufför
Logi: Oscarsborg: Oscarsborg Hotel & Resort 4****+. Riktigt trevligt hotell med sammanlagt 89 rum
i spännande miljö, fylld av historia. På Oscarsborg finns gästhamn samt museum, kanoner och
historiska minnesmärken. Fin restaurang med utsikt.
https://festningshotellene.no/oscarsborg-hotel-resort/
Villkor: Resan är beräknad på min. 30 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att justera priset med
hänsyn till prisändringar som ligger utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar, lokala skatter
eller ändrat deltagarantal. Resans pris anges i SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (NOK).
Individuella avbokningar sker mot tecknande av avbeställningsskydd. BK Travel Solutions har ställt
lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Särskilda resevillkor gäller och bifogas
anmälningsfakturan.
Anmälan och kontakt: BK Travel Solutions telefon: 040-60 60 220 (månd-fred 09-16)
eller mail: info@bktravelsolutions.se
Sista anmälningsdatum: 22 maj 2019. Begränsat antal platser. Först till kvarn!
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