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Resa till Malmö för Italiensk Operas Vänner 

 

PROGRAM 

18 april 
Avresa kl. 09.15 från Elite Park Avenue, bussfickan på Kungsportsavenyn. (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.  

Vid 13-tiden kommer vi till Malmö och inleder med en intressant skulpturvandring. I Malmö finns en stor mängd 

spännande konstverk inom ramen för offentlig utsmyckning, alltifrån den traditionell ”gubben på häst” till glada 

skulpturgrupper som den älskade Optimistorkestern och nya konceptverk nära Malmö Live. Rundturen rör sig i 

centrum och sker med buss och till fots. Kl. 14.15 serveras gemensam s k foajémiddag i operans lokaler. Middagen 

innehåller förrätt och varmrätt före föreställningen, och därpå dessert och kaffe i pausen. (Dryck till maten 

beställes och betalas på plats av var och en. OBS! Malmö Opera är kontantfritt.) 

Så här skriver Malmö Opera om sin uppsättning av Mozarts Mitridate: 

”Under påsken gör vi ett spännande samarbete med Det Kongelige Teater, Concerto Copenhagen och Skånes 

Dansteater: Mozarts opera Mitridate som ett allkonstverk med modern dans, virtuos sång, konst, ljud, röster och 

musik. Ralf Pleger, Alexander Polzin och Fernando Melo som står för regi, scenografi respektive koreografi, är en 

mycket intressant trio. Pleger är en av dagens mest innovativa regissörer och filmskapare. Han arbetar ofta med 

allkonstverk där olika konstarter samverkar. Han har en uttalad vilja att skapa verk som inte liknar något man sett 

tidigare.  Polzins scenografier präglas av stor fantasi och konstnärlighet (han är konstnär i botten) med ett starkt 

uttryck. Melo koreograferar för danskompanier över hela världen och jobbar också ofta med opera. Tillsammans 

har denna trio bland annat gjort en prisad Tristan och Isolde på La Monnaie i Bryssel. 

http://www.bktravelsolutions.se/


  
 

  

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

Mozart var bara 13 år när han tillsammans med sin far reste till Italien för att lära sig bemästra den upphöjda 

operakonsten. Och uppenbarligen lyckades han bra med detta eftersom han snart fick en beställning av Teatro 

Regio Ducale i Milano: Han skulle skriva en opera till karnevalssäsongen året därpå. Det rådde vissa tvivel om en 

14-åring, och därtill österrikare, skulle klara av uppgiften men i december 1770 hade Mitridate urpremiär och blev 

en stor succé.  

Operan är skriven enligt då rådande italienska ideal, med virtuosa arior där sångarna får briljera. Den uruppfördes 

med en, för tiden, ovanligt stor orkester med hela 56 musiker och överdådig instrumentation. I vår uppsättning 

framförs musiken av Concerto Copenhagen, en av världens mest innovativa barockorkestrar, som spelar på 

tidstrogna instrument.  

Handlingen kretsar kring kung Mitridate och hans söner som konkurrerar om Aspasias kärlek. Mitridate var en 

verklig historisk person som regerade över Pontos i norra Anatolien (nuvarande Turkiet) ca 100 år före Kristi 

födelse. I operan, liksom i verkligheten, försöker han förgäves vinna i krig mot romarna.”  

 

Föreställningen börjar kl. 16.00 och är ca 3 timmar lång. 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.     

Resmål: Operaresa till Malmö för Italiensk Operas Vänner 

Datum: 18 april 2022, dagstur kl. 09.15-23.00 

Pris: SEK 1 995:-/person  

I priset ingår: Modern helturistbuss för samtliga transporter 

Förmiddagskaffe med fralla 

Guidad skulpturvandring i Malmö  

Välkomstmiddag på Malmö Opera; förrätt samt varmrätt före förställningen samt 

dessert och kaffe i pausen 

Biljett i bästa kategori till Mozarts Mitridate (kat. A, mittparkett, rad 7 - 9) 

Resvärd från Vännerna  

Villkor: 

 

 

Anmälan: 

Sista anmälan: 

Priset är beräknat på 25 deltagare. 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-torsd 09-14). 

11 februari 2022  
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