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Filharmonikernas Vänner  

till Oslo 
01 - 03 december, 2022 

 
Med Oslo i vinterskrud värms staden upp av dans och musik. Under ett par kvällar i 
december bjuds på Dvorák, Barber och Bernstein på Oslo Konserthus samt balett på Den 
norske Opera & Ballett. Dessutom besöker vi Nasjonalmuseet i Oslo, nordens största 
museum som nyligen slog upp portarna efter 2 års försening. Vi besöker även det nya 
Edward Munchmuseet som öppnade förra året.  
 

 
 

Torsdagen den 1 december 
 
07.30 Avresa med tåg från Stockholm Central. Det går bra att köpa lättare måltider i 

restaurangvagnen. Tag gärna med t ex smörgås, frukt och dryck för att försäkra dig om 
att få sådant du vill ha under resan. 

13.09 Ankomst Oslo Sentralstasjon. 
Vårt hotell, Comfort Hotel Karl-Johan, ligger bara några minuters gångväg från 
tågstationen. 

  
 Egen tid  
  
17.30 Samling för transfer, med egen buss, till Oslo Konserthus 
18.00 Förbokad förtäring serveras innan föreställningen  
19.00 Anja Bihlmaier dirigerar musik av tre amerikanska musikgiganter.  
 Antonin Dvoráks "Från den Nya Världen" inspirerade Leonard Bernstein att 50 år 
 senare komponera sitt genombrottsverk. Amerikanen Ben Bielman är solist i Samuel 
 Barbers violinkonsert. 
  
 Leonard Bernstein: Tre dansepisoder ur "On The Town" 
 Samuel Barber: Violinkonsert 
 Paus 
 Antonin Dvorák: 9e Symfoni 
     
21.00 Efter föreställningen transfer tillbaka till hotellet. 
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Fredagen den 2 december 
 
06.30-09.30  Frukostbuffé serveras på hotellet. 
  
 Egen tid 
 
14.00 Gemensam promenad till Nasjonalmuseet (1,3 km från vårt hotell).  
14.30 Guidad visning. Museet är en sammanslagning av Nasjonalgalleriet, 

Kunstindustrimuseet, Museet för samtidkunst och Arkitekturmusset. Megamuseet. Det 
påkostade mastodontbygget omfattar 55 000 kvm och kostade de norska 
skattebetalarna 6,5 miljarder kronor. Vår visning omfattar några av museets mest 
berömda verk.  

 

 
  
17.30 Gemensam buss till Oslos Operahus  
  
18.00 Förbokad förtäring serveras innan föreställningen  
19.30 "Monument 0.10: The Living Monument" 
 När dansen blir ett levande monument 
 Norges nationella kompani för samtida dans återvänder till Oslo operahus - den här 

gången i en helproduktion av Eszter Salamon. 
 
 Monument som minnen av det förflutna.  
 MONUMENT 0.10: Det levande monumentet skapar en värld baserad på färger och 

långsamma rörelser. Publiken tas med på en meditativ resa genom en serie färgstarka 
scenbilder i ett drömlikt universum där tiden praktiskt taget står stilla. The Living 
Monument bjuder in tittarna att fördjupa sig i  de sinnesintryck och figurer som uppstår 
genom de ändlösa landskapen på scenen.  

  
 Koreografen Eszter Salamon använder sig av en varierad palett av format och uttryck 

för att ta upp samtida teman. The Living Monument bygger på stilleben, långsamhet 
och kroppens närvaro. Föreställningen är en del av Salamons MONUMENT-serie som 
sedan 2014 har utforskat hur monument kan fungera som minnen av det förflutna och 
samtidigt vara befriande och inkluderande. Detta är grundtanken bakom Salamons 
utforskande samtida dans.  

 
21.30 Efter föreställningen promenad buss till hotellet. 
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Lördagen den 3 december 
 
07.00-11.00 Frukostbuffé på hotellet. 
 
09.30 Vi checkar ut från hotellet och lämnar kvar vårt bagage i hotellets bagagerum. 
 Gemensam promenad till det nyöppnade Munchmuseet. Den sextio meter höga 

byggnaden med tretton våningar rymmer drygt 40 000 objekt och är ett av världens 
största museer över en enskild konstnär. Museet som kostat 3,5 miljarder norska 
kronor ligger granne med Operahuset i den nya stadsdelen Bjørvika i Oslos gamla 
hamn. Med den vinklade överdelen i 20 grader – "knäcken" – tänker sig den spanska 
arkitektbyrån Estudio Herreros att huset bugar sig för Oslo, Edvard Munchs 
födelsestad. Byggnaden är delvis genomskinlig och på kvällen lyser ljuset genom 
fasaden, som är gjord av veckad perforerad aluminium.  

 Besöket rekommenderas med audioguide som ingår i entréavgiften.  Hör flera olika 
konstexperter berätta om de olika verken. 

 

 
"Oslo Bohemen" Edward Munch 
 
13.00 Gemensam lunch serveras i Restaurangen Bistro Tolvte, som ligger på museets 12:e 

våning med strålande utsikt över Oslo. 
15.00 Gemensam promenad tillbaks till hotellet.  
16.00 Vi hämtar våra väskor på hotellet och går över torget, några minuters promenad, till 

tågstationen. 
16.36 Avresa med tåg från Oslo Sentral till Stockholm. Det finns restaurangvagn på tåget 

med möjlighet att köpa lättare måltider. 
22.23 Ankomst Stockholm Central. 

 

Vi reserverar oss för eventuella pris-/program-/valutaförändringar utanför vår kontroll. 

 

 
 

mailto:info@travel2.se


 

Teknisk arrangör: Travel2 AB, Prästgatan 13, 111 29 Stockholm, Tel 08-333022, e-post info@travel2.se  

 
 
 
Pris: 8 700 kr per person i delat dubbelrum.  
Enkelrumstillägget är 1 850 kr 
  
I resans pris ingår:  
 

 Tåg Stockholm-Oslo t/r i 2:a klass  

 Logi 2 nätter i delat dubbelrum på Clarion/Comfort
?
 Karl Johan Hotel. 

 2 biljetter till ovan nämnda föreställningar 

 Buss mellan hotellet och Oslo Konserthus, t.o.r. 

 Buss Nasjonalmuseet - Operan - hotellet 

 2 förbokade pausförtäringar 

 Entré och Visning av Nasjonalmuseet 

 Entré till Munchmuseet 

 Lunch på Munchmuseet.  

 Färdledning från Travel2opera.  
 

Vi reserverar oss för eventuella pris-/program-/valutaförändringar utanför vår kontroll. 

 

Bindande anmälan görs direkt på internet via länken:  
 

https://travel2.qondor.com/FVOSL2022 

 

eller  till Joel Rapi med e-post: joel@travel2.se eller telefon: 08-33 30 22 senast 

torsdagen den 20 oktober 

Resan baserar sig på ett minimum av 15 deltagare. Om deltagarantalet understiger 15 

personer kan resan komma att ställas in.  

 

Välkommen med din anmälan! 

 

I samarbete med Filharmonikernas Vänner 
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