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Konsertresa för Filharmonikernas Vänner - Köpenhamn 
11-13 april 2019

En konsert och operaresa till gemytliga Köpenhamn som lockar med vindlande gränder, 
banbrytande arkitektur och spännande attraktioner. En blandning av gammalt och nytt 
i en stad full av caféer, restauranger och butiker. Vi kan hoppas på att möta ett tidigt 
vårklimat i denna vår sydligaste nordiska huvudstad.

Första kvällen går vi på konsert på DR Konserthuset och lyssnar på Dmitri Sjostakovitjs 
15:e symfoni under ledning av dirigent Juanjo Mena. Det är den åldrade kompositörens 
sista symfoni, känd för bl a citat ur andra kompositörers verk. Därutöver spelas Ben-
jamin Brittens violinkonsert, ett storslaget och allvarligt verk. Violinisten är Augustin 
Hadelich 

Den andra kvällen går vi på en operaföreställning, Drot og Marsk, som handlar om en 
maktkamp i Danmark i slutet av 1200-talet, en dramatisk historia med maktspel och 
kärleksintriger. Ett klassiskt danskt operaverk som dock sällan spelas utanför landets 
gränser. Så detta blir ett unikt tillfälle att höra denna opera. Kungliga teaterns tidigare 
musikchef, Michael Schønwandt, kommer tillbaka till Operan som dirigent. 



HOTELLFÖRSLAG

HOTEL ØSTERPORT *** 
Hotellet ligger mittemot Østerport Station, 5 minuters tågresa från Köpenhamns central-
station och Tivoli. WiFi är gratis. Alla rum på Hotel Østerport har LCD-TV med satellitkana-
ler, skrivbord och eget badrum. På morgonen serveras en frukostbuffé med både kalla och 
varma rätter såsom bakverk, bröd, ost, bacon och ägg. Den lilla sjöjungfrun ligger inom 
15 minuters promenad och Nyhavn och shoppinggatan Ströget likaså.

HOTEL
ØSTERPORT 



PROGRAM

Dag 1
Flygavgång kl 09:10 från Arlanda med ankomst i Köpenhamn kl 10:20. Efter ankomst på 
Köpenhamns flygplats, terminal 3, hämtas vi med buss för gemensam färd till hotellet. 
Lunch äts på egen hand innan vi gemensamt åker till Det Kungliga Biblioteket där vi får en 
guidad visning av Den Sorte Diamant, Det Kungliga Bibliotekets spektakulära tillbyggnad 
från 1999. Eftermiddagen tillbringas på egen hand. Vi möts kl 18:30 på hotellet för att 
tillsammans åka med buss till DR Konserthuset, designat av den franske arkitekten Jean 
Nouvel och kvällens konsert med dirigent Juanjo Mena & Dmitri Sjostakovitjs 15:e sym-
foni samt Benjamin Brittens violinkonsert med Augustin Hadelich som solist. Gemensam 
återfärd med buss till hotellet. 

Dag 2
Efter en god frukostbuffé är det dags att utforska Köpenhamn på egen tid, man kan t ex 
strosa på Ströget, i Nyhavn eller se de fascinerande ”Kartoffelrækkene”. På eftermiddagen 
möts vi på Musikmuseet för en musikhistorisk guidad tur. Musikmuseet grundades 1898. 
i utställningen finns instrument från Europa, Asien och Afrika från 1500-talet till 2000-ta-
let. Efteråt äter vi en gemensam tidig middag innan vi åker buss till Operahuset och ser 
föreställningen Drot og Marsk med Michael Schønwandt som dirigent. Operahuset invigdes 
2005 och är ett av världens mest moderna operahus med vacker utsikt mot vattnet.



Dag 3
Flygavgång kl 17:10 från Köpenhamn med ankomst på Arlanda kl 18:25. Efter utcheckning 
lämnar vi vårt bagage i bagagerummet. Dagen är fri att spendera i Köpenhamn, man kan 
t ex besöka det ärofulla Glyptoteket (som f ö har en trevlig restaurang) eller det nya spän-
nande ”Arken” för modern konst. En liten raritet är Storm P museet. Sedan möts vi på hotel-
let för att gemensamt åka buss till flygplatsen.

FLYG 

Datum Destination   Avgång Ankomst  

11 april Stockholm Köpenhamn  09:10  10:20

13 april Köpenhamn Stockholm  17:10  18:25   



RESFAKTA

Pris
9650 kr per person i delat dubbelrum
Enkelrumstillägg: 1015 kr

I resans pris ingår:
Reguljärflyg SAS t/r Arlanda - Köpenhamn - Arlanda inkl skatter och ett incheckat bagage
2 nätter med del i dubbelrum 3* Hotel Østerport 
Egen busstransfer flygplatsen/hotellet tur och retur
Egen busstranfer till Konserthuset tur och retur
Egen busstransfer Operan tur och retur
2 frukostar
Fredag: En 3-rättersmiddag exkl dryck 
2 konsertbiljetter till ovan nämnda föreställningar
Färdledning från Travel2opera 

Resan arrangeras av Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, tel:08-333022. För rese-
villkor läs mer på www.travel2.se/om-oss.               
Priset baseras på kursen mot Danska kronan per den 25 september 2018.

Anmälan görs direkt till Maria Arvidsson på epost:maria@travel2.se eller telefon: 0720-
205652. Sista anmälningsdag 5 november.


