Resa i Skåne och Halland 18–21/5, 2018
Vår resa till London i maj 2017 blev en succé med konserter, musical och föreläsning. Vi tog nya tag och här
presenterar vi så årets version, nu en späckad tredagarstur till Skåne och en liten avslutning i Halland, 18–21/5.
Början blir en rivstart i det relativt nya Malmö Live Konserthus, där Malmö Symfoniorkester nu huserar i en av vår
tids verkligt fina salar. Och vi tar i ordentligt och startar med Mahler Symfoni nr 3, dirigerad av Rafael Payare, skolad i
Venezuelas snart sagt legendariska El Sistema. Det hela blir inte mindre spännande av att den till Göteborgs
Symfoniska Kör knutna Maria Forsström sjunger det avancerade mezzopartiet. Redan kvällen därpå når vi nya
höjder när den omsusade regissören Kaspar Holten satt upp Rigoletto av Verdi på Malmöoperan. Han har nyligen
avslutat en sju säsonger lång förbindelse med Covent Garden i London. Föreställningen har premiär i mars. Dirigerar
gör Karen Kaminsky, chef för operan i Hannover. Så rundar vi av med en konsert i Helsingborgs klassiska konserthus
(funkishyllning som föregår Göteborgs Konserthus med några år), där chefdirigenten Stefan Solyom och Helsingborgs
Symfoniker avslutar en säsong som badat i dödssynderna. På programmet står musik av österrikiskan Julia Purgina
(modern), Louise Farrence (fransk 1800-talstonsättare) och Kurt Weill (De sju dödssynderna – vad annars?).
Dessutom blir det ett antal av Stenhammars sånger. Naturligtvis träffar vi både Maria Forsström och Stefan Solyom
efter respektive föreställningar! På hemvägen 21/5 gör vi en avstickare till Skummeslövs kyrka vid Laholm där den
utsökte basbaritonen Gustav Natt och Dag sjunger för oss till pianoackompanjemang av Karin Birgersson samt spelar
en trudelutt på orgeln. Gustav är organist i församlingen. Vi rundar av vid Skottorps slott för lunchkaffe och
ostsmörgås.
Boka nu snabbt så ni kommer med bland de 45!
Vänligen, Peter Schéle

PROGRAM
Fredag den 18 maj
Kl. 08.30

Kl. 13.30
Kl. 18.00
Kl. 19.00
Kl. 21.00

Avresa med buss från Konserthuset vid Götaplatsen.
Bensträckare under vägen.
Vi bor på Hotel Radisson BLU, Östergatan i Malmö
Gemensam lunch innan det är dags för check in på hotellet
Guidad visning på Malmö Konserthus med Eva Claeson, VD assistent
Konsert, Mahlers Symfoni nr 3
Träff med solisten Maria Forsström efter konserten.
Vi intar en lätt supé

Hotellet: Radisson BLU

Öresundsbron i fjärran

Hotell Radisson Blu
De rymliga standardrummen är dubbelt så stora som genomsnittliga standardrum. Njut av
bekvämligheter som individuellt styrd luftkonditionering, värdeskåp, strykjärn och strykbräda. Alla rum
har ett stort skrivbord och en bekväm sittgrupp. Fri entré till gym och bastu. Vattenkokare med kaffe, te
och choklad inkluderat. Minibar Super Breakfast. Frukostbuffé. Kostnadsfritt trådlöst internet

Lördag den 19 maj
Kl. 09.30

Kl. 17.15
Kl. 18.00
Kl. 20.30

Frukost på hotellet
Dagen börjar med att vi bekantar oss med Malmö på kanaler och under broar. Det blir en 50minuters tur med Strömmabåtarna.
Efter turen fortsätter vi med vår buss, en lokal guide möter upp för att guida oss runt bland
Malmös sevärdheter. Egen tid för lunch och kanske shopping.
Avgång till Operan
Rigoletto i Kaspar Holtens regi
ca slut. Bussen hämtar oss för den korta transporten till hotellet. En enklare supé

Söndag den 20 maj
Kl. 10.00

Kl. 11.30
Kl. 12.30

Frukost på hotellet
Lämnar vi Malmö med bussen och kör mot Helsingborg. Ett besök på Sofiero Slott är
inbokat. Prins Oscar och hans hustru Sophia av Nassau flyttade in på sitt sommarslott år
1866. När prins Gustav Adolf gifter sig med sin Margaret år 1905 får paret Sofiero i
bröllopsgåva av Kung Oscar II, som han nu var.
Vi får en privat guidad visning av Sofiero Slott som tar ca 45 minuter.
Prinsesslunch på Glasverandan.
Vidare till Helsingborg där vi checkar in på anrika Hotel Mollberg vid Stortorget

Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 20.00

Skall vi vara på Konserthuset i Helsingborg. Kort promenad ca 8 minuter.
Konsert
Räksmörgås med mineralvatten eller lättöl serveras i pausen
Direkt efter konserten träffar vi övrig konsertpublik där även Stefan Solyom förekommer
Hotellet: Elite Mollberger
Standardrummen på Elite Hotel Mollberg har moderna bekvämligheter och en varm atmosfär. Här
erbjuds en skön säng som är 105 cm bred samt en arbetsplats. Samtliga standardrum är utrustade
med hårtork, minibar, tv, bekväm arbetsplats och gratis Wi-fi. Rummen är även utrustade med strykjärn
och strykbord samt vattenkokare med te, kaffe och varm choklad.

Måndag den 21 maj
Kl. 10.00

Frukost på hotellet
Avresa mot Laholm där vi får en musikalisk upplevelse i Skummeslöv kyrka. Kyrkan är i
romansk stil och härstammar från 1100-talet.
Efter en timmas musikalisk upplevelse kör vi mot Göteborg via Skottorps Slott för en kaffe
med ostsmörgås.
På slottet har man tillverkning av praliner samt ett eget mejeri med gårdsbutik.

PRIS OCH VILLKOR
Följande ingår i grundpriset: Per person del i dubbelrum

6 300 kr

(Varav summan 1 400 kronor är biljetter till de fyra musikaliska upplevelserna)
-

Privat buss till vårt förfogande under fyra dagar
Två nätters inkvartering på Radisson Blu Malmö med stor buffetfrukost
En natt inkvartering på Hotel Mollberg med buffetfrukost
Lunch den 18/5 vid ankomst till Malmö
Lättare supé efter konserten den 18/5
Båttur i Malmö samt guidad rundtur med buss
Lättare supé den 19/5
Räksmörgås med ramlösa eller lättöl i pausen den 20/5
Utfärd till Sofiero Slott med privat guidad rundvandring samt Dagens Lunch
Ett besök i Skummeslövs Kyrka med musik av organisten Gustav Natt och Dag
Kaffe och ostsmörgås innan hemresan vid vackra Skottorps slott
Peter Schéle är med som ciceron
Bea Bengtsson är med som teknisk färdledare

Tillkommer:
-

Rum för eget bruk - enkelrum med
Måltidsdryck
Personliga utlägg

1 500 kronor

Villkor den 5 januari 2018
•
•
•
•
•

Priset är beräknat för 40 personer och kan komma att justeras om antalet deltagare
förändras.
Anmälningsavgift på 1 500 kr per person betalas senast den 10 februari. Denna
summa är ej återbetalningsbar.
Slutbetalning skall vara oss tillhanda senast den 18 april
Vi reserverar oss för pris- och programändringar som ligger utanför vår kontroll
Resan genomförs enligt Allmänna och Särskilda Resevillkor. Resegaranti är ställd hos
Kammarkollegiet

Avbokningsregler Resenärens rätt till avbeställning av resa
•
•

Anmälan är bindande i samband med att anmälningsavgiften på 1 500kr är erlagd.
Denna summa är ej återbetalningar vid eventuell avbokning. Undantag om du eller vi
kan hitta en deltagare som ersätter och tar över konsertbiljetter samt boende.
Vid avbokning senast 14 dagar före avresa skall resenären erlägga 100 % av resans
pris.

Anmäl dig hos Bea Bengtsson, använd helst den bifogade blanketten så vi får in
samtliga uppgifter. Du kan posta eller maila in på de adresser som du hittar på
längst ner på anmälningsblanketten.
Vid frågor angående resan ring Bea på telefon 070 797–6485.
Peter Schéle svarar på frågor angående den musikaliska biten.

Välkommen med!

