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Kära Vänner, 

En god fortsättning på det nya året önskar styrelsen er alla. Vi hoppas att det blir ett härligt musikår med 

vår fantastiska orkester, även om vi åter får leva med restriktioner ett tag. 

På grund av den närmast galopperande smittspridningen har styrelsen fattat beslut att ställa in den 

planerade Vänträffen den 16 februari. Även om vi inte vill något annat än att vi musikälskande medlemmar 

träffas så gör vi bedömningen att vi avvaktar med nästa Vänträff tills smittspridningen har gått ner. 

Som ni ser i detta nummer av Vänklang har vi en musikresa planerad till Hamburg i juni. Vår bedömning när 

det gäller den resan är att den kommer att kunna bli av. Folkhälsomyndigheten tror att smittspridningen 

ska börja avta i februari för att sedan fortsätta att minska och vi har ju nu erfarenhet av att denna pandemi 

går ner högst betydligt under vår och sommar. Men om resan blir av eller inte beror på hur många av er 

som anmäler sig. 

Vänner, det gäller nu att hålla ut och hålla i. Många tror att vi nu håller på att se slutet av pandemin. Och 

det ser vi alla fram emot, att få träffas och lyssna på musik tillsammans. 

Barbro Holmberg 

Ordförande 
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Följ med på Filharmonikernas Vänners musikresa till Hamburg 

12 - 14 juni 2022 med konsert och boende i Elbphilharmonie! 
 

 

Program: 

12 juni  Direktflyg Arlanda - Hamburg kl 08.05 - 09.40 

 Gemensam lunch 

 Incheckning i Westin Hotel i Elbpilharmonie, vån 8  

  

 Hamburgoperan –W A Mozart  - Figaros Bröllop  

 Pausförtäring 

 

13 juni Buffetfrukost 

 Visning av Elbphilharmonie 

 Kryssning i Hamburgs hamn 

 Gemensam middag 

  

 Elbphilharmonie - Arnold Schönberg - Pelleas och Melisande,  

 Camille Saint-Saëns - Danse Macabre,  

 Maurice Ravel - Zigane för violin 

  .  

14 juni Buffetfrukost 

 Flyg Hamburg - Arlanda kl. 18.55 – 20.25 

 

Pris: 17 700 kr per person i delat dubbelrum. Tillägg för enkelrum 2 160 kr.  

I resans pris ingår:  

• Reguljärflyg med SAS, Arlanda–Hamburg t.o.r. inkl. flyg- och säkerhetsskatter.  

• Biljett till Hamburgoperan inkl pausförtäring och till Elbphilharmonie.  

• Samtliga transporter med egen buss.  

• Två nätter i delat dubbelrum inkl. bufféfrukost på Westin Hotel i Elbphilharmonie.  

• En lunch och en middag 

• 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.  

Resebyråns detaljerade beskrivning om resan finns på www.vanforeningen.se 

 

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  

 

http://www.vanforeningen.se/

