
Lotte Heise er født med opera - 
bogstaveligt talt - for hendes mor havde 
veer imens Wagner drønede ud af 
højttalerne. Lotte plejer at sige: ”Jeg faldt 
i Den Store Operagryde, da jeg var lille og 
jeg er aldrig kravlet op igen, for jeg elsker 
at sidde og plaske i de store følelser.”
Hvis du har været til en opera med Lotte 
blandt publikum, har du sikkert hørt hende 
råbe ”Bravo” af sine lungers fulde kraft, for 
når det er godt, skal sangerne, orkesteret 

og dirigenten hyldes, mener Lotte.

Lotte Heise er med på hele rejsen 
og vil komme med oplæg om begge 
forestillinger. Kom med og lyt til Lottes 
oplevelser med opera generelt, og lad 
hendes oplæg gøre dig klar til netop denne 
rejses operaforestillinger.
På rejsen er vi desuden ledsaget af en 
praktisk rejseleder fra Riis Rejser.

Operarejser med Lotte Heise

Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  



Opera i Malmö  
og Göteborg 
Med operaekspert Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse   Hjemkomst Pris      
Lø 30.11   Ma 02.12 4.495,-     

Påstigning
Hillerød, Holte, Lyngby, København

Tilkøb
Enkeltværelse: 775,- 
Fast plads i bussen: 90,-/60,-/45,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med halvpension fra 
aftensmad første dag til morgenmad 
sidste dag, sandwich i Göteborg, udflugter 
(ex. entré), billet til 2 forestillinger, 
deltagelse i rejsen og oplæg til 
operaforestillingerne ved Lotte Heise som 
beskrevet samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Kom med på denne flotte operarejse 
til Malmö og Göteborg. Vi har gode 
billetter til begge forestillinger, og 
undervejs har Lotte Heise god tid til 
at introducere os til forestillingerne 
med sine spændende oplæg.
I Malmö bor vi på Scandic Hotel 
Trianglen, der ligger blot 400 meter 
fra Malmös Opera, og i Göteborg 
bor vi på Scandic Hotel Europa, der 
også ligger blot ca. 500 meter fra 
Göteborgs Opera. Begge hoteller har 
gode værelser og velassorteret skan-
dinavisk morgenbuffet. 

Om forestillingerne skriver Lotte:
Wagners fabelagtige Der Ring des 
Nibelungen fortsætter i Göteborg.
Efter en super premiere på Das 
Rheingold, sidste år, kommer nu 
”Ring-Hittet om søskendeparret 
Siegmund & Sieglinde, der efter 
års adskillelse atter mødes og for-
elsker sig i hinanden! Glæd jer til 
”Wintherstürme”, som Siegmund 
synger i slutningen af operaen, efter 
at have trukket sværdet Nothung ud 
af det store træ i Sieglinde og hen-
des onde mand Hundings hus i den 
mørke skov.
Og så er der de 12 seje valkyrier inkl. 
det ultimative WagnerHit nemlig 
Valkyrierittet. Og så slutter denne 
kompromisløse og smukke opera 
med Overguden Wotans afsked med 
sin yndlingsvalkyrie Brünnhilde 
på klippen. ”Leb wohl du kühnes 
Kind”, som min mor faktisk havde 
veer til – med mig!!
Men vi varmer op i Malmø, med 
Mozarts storslåede, betagende Re-
quiem, som ikke kun er en del af den 

berømte Mozartfilm, Amadeus, men 
et værk der til enhver tid kan fylde 
en sal og alles hjerter med varme og 
sorg – på én og samme gang.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Malmö
Fra Hillerød går rejsen ned over 
Lyngby og Hovedbanegården og til 
Malmö. Hvor vi får lejlighed til at se 
Malmös flotte adventspyntede by-
centrum, inden vi kører til hotellet 
for check in. 
Om eftermiddagen lægger Lotte He-
ise op til aftenens forestilling, og vi 
spiser tidlig middag kl. 15:30. Mo-
zarts Requiem begynder kl. 18. Vores 
billetter er i prisgruppe C.

2. dag: Til Göteborg. Valkyrien
Efter morgenmaden forlader vi Mal-
mö og kører til Göteborg. Fremme 
i Gøteborg indkvarteres vi på vores 
hotel, og over middag lægger Lotte 
Heise op til eftermiddagens og afte-
nens  forestilling Valkyrien. Inden 
afgang til Operaen forplejes vi med 
sandwich.
Forestillingen begynder kl. 15:00. Vi 
har billetter i priskategori B, sektion 
1A balkon. 
Efter forestillingen spiser vi sen mid-
dag på hotellet ca. kl. 21:30.

3. dag: Hjemrejse
Vi nyder hotellets velassorterede 
morgenmad på hotellet, og hen på 
formiddagen forlader vi Göteborg 
og kører retur mod Danmark med 
passende pauser undervejs. Vi er til-
bage i hovedstadsområdet hen på 
eftermiddagen.

Busrejse, 3 dage

Højdepunkter
•	 Introduktion	til	forestillingerne	

ved	Lotte	Heise

•	 	Premiere	på	Valkyrien	på	Göte-
borgs	Operan

•	 	Gode	hoteller	
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