Följ med på Filharmonikernas Vänners musikresa till Hamburg
den 12 - 14 juni 2022 med konsert och boende i Elbphilharmonie!

Häng med till Hamburg där vi upplever Wolfgang Amadeus Mozarts opera Figaros Bröllop
den 12 juni på Hamburgische Staatsoper. Dagen därefter, den 13 juni, framförs i det nya
konserthuset Elbphilharmonie Arnold Schönbergs symfoniska dikt Pelleas und
Melisande, Dance Macabre av Camille Saint-Saëns samt även Maurice Ravels Zigane
för violin med Hamburgs filharmoniska orkester och den tyska violinvirtuosen Arabella
Steinbacher. Alla tre verk dirigeras av den framstående tyske dirigenten Frank Beermann.
Vi bor i vad som blivit Hamburgs nya landmärke, konserthuset Elbphilharmonie, som rymmer
ett förstaklasshotell med sitt spektakulära läge vid hamnen.
Söndagen den 12 juni
Direktflyg från Arlanda kl. 08.05 med ankomst Hamburg kl.09.40.
Med egen buss och vår svensktalande guide, får vi en kortare introduktion till Hamburg samt
stopp för en gemensam lunch.
Därefter checkar vi in på Westin Hotel med reception på 8:e våningen och separat entré från
Elbphilharmonie.
15.30 Buss från vårt hotell till Staatsoper.
Föreställningen av Mozarts Figaros Bröllop börjar kl. 17.00. Susanna sjungs av sopranen
Katharina Konradi och Figaro av barytonsångaren Alessio Arduini.
Pausförtäring ingår.
Efter föreställningen buss åter till hotellet.

Måndagen den 13 juni
Morgonen börjar med en utsökt frukost med utsikt över hamnen.
Därefter träffar vi åter vår guide som ger oss en introduktion till det skandalomsusade
konserthuset Elbphilharmonie där slutnotan för bygget blev tio gånger högre än beräknat.
Den spektakulära byggnaden, som utöver själva konsertsalen även innehåller lyxlägenheter,
restauranger och vårt hotell, är ritad av den schweiziska arkitektduon Herzog och de Meuron
och är placerad vid vattnet i den nybyggda stadsdelen Hafen City i Hamburg.
Efter visningen av Elbphilharmonie kliver vi ombord på vår egen båt vid kajen intill
konserthuset för en liten kryssning i Hamburgs livliga hamn, den näst största hamnen i
Europa efter Rotterdam och den nionde största i världen.
Fri tid för lunch och egna besök på eftermiddagen.
På eftermiddagen kanske man vill unna sig ett varmt bad eller en avslappnande
skönhetsbehandling i hotellets 1 300 kvm stora SPA med utsikt över hamnen.
Vi samlas kl. 18 i restaurangen på vårt hotell för en gemensam middag inför framförandet av
kvällens konsert som börjar kl. 20.00 i Elbphilharmonie. Efter måltiden blir det en kort
promenad rakt in i den stora konsertsalen, Grosser Saal, som har 2 100 platser och en så
kallad vingårdsform, vilket innebär att orkesterutrymmet ligger i salens mitt och åhörarna
sitter runt omkring. För akustiken står Yasuhisa Toyota, som bland annat låtit lägga in
omkring 10 000 individuellt utformade akustikplattor.
Tisdagen den 14 juni
Frukost och sedan ledig tid att flanera och upptäcka staden på egen hand. Kanske lockar ett
besök på Hamburger Kunsthalle, som är ett av Tysklands bästa konstgallerier med konst
från sju århundraden (öppet från kl. 10.00). Museet består av tre sammanlänkade byggnader
med både permanenta och tillfälliga utställningar.
Kl. 16.00 transfer från hotellet till flygplatsen för avgång kl. 18.55 med ankomst till Stockholm
Arlanda kl. 20.25.
******
Pris: 17 700 kr per person i delat dubbelrum.
Tillägg dubbelrum för eget bruk 2 160 kr.
I resans pris ingår:
• Reguljärflyg SAS, Arlanda–Hamburg t.o.r. inkl. flyg och säkerhetsskatter.
• Operabiljett med platser på parkett på Hamburgoperan och en konsertbiljett till
Elbphilharmonie.
• Samtliga transporter med egen buss i enlighet med programbeskrivningen ovan.
• Inkvartering två nätter i delat dubbelrum på Westin Hotel på Elbphilharmonie inkl.
bufféfrukost.
• Dryck med tilltugg under pausen r på Hamburgoperan.
• Gemensam lunch ankomstdagen.
• Gemensam middag måndagen.
• färdledning från Travel2opera.
.

Bokning under pågående Coronapandemi:
I det fall svenska UD avråder från resa till Hamburg/Tyskland, alternativt att tyska
myndigheter ej tillåter inresa till landet eller att föreställningarna vi skall se inte kan spelas, då
ställs resan in och resenären har rätt till full återbetalning inklusive erlagd handpenning.

Anmälan skickas till: info@travel2.se. Det går även bra att ringa 08-33 30 22
OBS: 15 februari är sista anmälningsdag för bokning av resan.

