Resa till Malmö för Italiensk Operas Vänner

PROGRAM
30 november
Avresa kl. 10.00 från Göteborgsoperan. (Påstigning är även möjlig vid Tingberget, Kungsbacka samt vid
Björkäng Vägkrog söder om Varberg – detta måste anmälas vid bokning.) Vår färd går med modern
turistbuss söderut mot Skåne. Under färden ingår förmiddagskaffe med fralla. I höjd med Halmstad
stannar vi för ett guidat besök i Mjellby konstmuseum – Halmstadgruppens museum. Man visar,
förutom Halmstadgruppen, även olika utställningar av konst som spänner från 1900-talets
modernister till samtidskonst, särskilt presentationer av kvinnliga konstnärskap och surrealism. Vi får
en visning bland verken av Greta Knutson Tzara, modernistisk målare, poet och konstkritiker som var
en del av både Dada-rörelsen och senare surrealismen. På 1920-talet flyttade hon till Paris och
studerade konst för André Lhote. Läs mer om hennes konst i Lotta Ekfeldts artikel ur Om Konst här:
www.omkonst.se/19-knutson-tzara-greta.shtml.
Vid 16-tiden kommer vi till Malmö och inleder med gemensam middag i operans lokaler. Middagen
innehåller en varmrätt samt ett glas vin och därpå dessert samt kaffe.
Mozarts requiem komponerades 1791. Även om bara två tredjedelar skrevs av Mozart själv är det ett
av hans mest kända och beundrade verk. Mozart dog medan han komponerade det. Då det rörde sig
om ett beställningsverk fullföljdes arbetet av två av hans elever på uppdrag av änkan Constanze.
Malmö Operas hemsida berättar: Örjan Andersson tar Mozarts monumentala Requiem i handen och

låter dansare, sångare och musiker svepa dig genom mörker, jubel, sorg och tacksamhet. Tillsammans
med bland annat Bente Lykke Møller (scenografi och kostym) skapar han en omkastande
dansupplevelse, full av liv. “Han är emotionellt explosiv, lekfull, fartfylld, underhållande men
framförallt musikalisk”. ”En konstnär med ett starkt och nyskapande tilltal” motiverade
Konstnärsnämnden när Örjan Andersson tilldelades Ganneviksstipendiet 2018.

Föreställningen börjar kl. 18.00 och är en timme lång utan paus. När föreställningen är slut väntar
bussen som skall ta oss norrut och hem igen. Under hemvägen gör vi en rast med möjlighet till
kvällsmåltid/fika. Återkomst till Göteborg beräknas bli ca 23.00.
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Resmål:

Operaresa till Malmö för Italiensk Operas Vänner

Datum:

30 november 2019

Reslängd:

Dagstur

Pris:

SEK 1 495:-/person

I priset ingår:

Modern helturistbuss för samtliga transporter
Förmiddagskaffe med fralla
Guidat besök på Mjellby konstmuseum
Välkomstmiddag på Malmö Opera;
en varmrätt inkl. 1 glas vin samt dessert och kaffe
Biljett i kategori två till Mozarts Requiem på Malmö Opera
Representant från Vännerna

Villkor:

Anmälan:

Priset är beräknat på 25 - 30 betalande gäster. Vi förbehåller oss rätten att
justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll. Särskilda
resevillkor gäller. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till
Kammarkollegiet.
BK Travel Solutions mail: info@bktravelsolutions.se eller
telefon: 040-60 60 220 (månd-fred 09-16).
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