
Lotte 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 spændende oplæg til begge 
forestillinger. 
Vi er 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 Dresden 
Med operaekspert Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse   Hjemkomst Pris      
Ma 10.02 To 13.02 6.695,-       

Påstigning
Hillerød, Holte, Lyngby, København, Ølby, 
Rønnede, Farøbroerne

Tilkøb
Enkeltværelse: 750,- Fast plads i bussen: 
120,-/80,-/60,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
færgeoverfart t/r., hotelophold, 3 x 
morgenmad, 3 x 2-retters middag, 
udflugter (ex. entré), orienterende 
byrundtur i Dresden, billet til 2 x 
operaforestillinger i prisgruppe 1, 
deltagelse i rejsen og oplæg til de to 
operaforestillinger ved Lotte Heise som 
beskrevet samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Kom med på denne super interes-
sante operarejse til Dresden.  Vi har 
gode billetter i prisgruppe 1 til beg-
ge forestillinger, og til hver forestil-
ling har Lotte Heise god tid til at in-
troducere os til forestillingerne med 
hendes spændende oplæg.

Vi bor på Pullmann Hotel Dresden 
Newa, der ligger i den berømte Pra-
ger Strasse, blot 1.500 meter gen-
nem Altstadt fra Semperoperaen. 
Hotellet har gode værelser, og vi får 
god forplejning såvel morgen som 
aften. 

Lottes introduktion til operaerne:

Tosca af Puccini
Der findes vellyd og så findes der 
virkelig vellyd! I Tosca af Puccini 
står de fede melodier nærmest i kø. 
Tenoren skal ”knalde” de høje toner 
ud, ellers kommer der med garanti 
et Buh-Råb fra en eller flere i pub-
likum. 
Første akt slutter for fuld udblæs-
ning med onde Politichef Scarpia i 
kirken med stort mands- og drenge-
kor. 
Der findes dem der synger Tosca, og 
så er der dem der bare ER Floria To-
sca, som f.eks. Maria Callas og La 
Grande Primadonna Angela Ghe-
orghiu. Hende skal vi opleve, og jeg 
så hende for lidt over et år siden på 
Wiener Staatsoper, og det er bare så 

fabelagtigt! Og så har hun sit su-
perhit i form af ”Vissi d´arte” som 
nærmest er hendes signaturarie!
I Tosca er der lagt op til drama, 
mord, løgn og kleenex. Som min 
ene tvilling sagde, da han genså 
den i 1. g.: ”Mor, man får altid en 
klump i halsen i Tosca”.

Così fan Tutte
I Così fan Tutte får man ikke tårer 
i øjnene, det skulle da være af grin. 
Denne lystige, velkomponerede 
opera er i en liga for sig, synes jeg. 
Historien om de to forelskede par, 
der tages grundigt ved næsen af den 
livstrætte Don Alfonso, der mener, 
at kvinder altid vil være utro: ”For 
sådan er de alle”, ”Così fan Tutte”. 
Og få de to mænd til at drage i krig 
på skrømt, og umiddelbart efter 
vende tilbage som ”to andre” og 
skulle forføre den andens forlovede. 
Det er liiige ved at gå galt, men hel-
digvis forsones de alle til sidst. Så 
det er en opera der ENDER GODT- 
og dem er der ikke mange af!
Og så rummer en af Mozarts smuk-
keste tenorarier: ”Un aura amoro-
sa”. 

Rejseplan
1. dag: Danmark – Dresden
Påstigning og afrejse via Østersøen 
til Dresden. Undervejs orienterer 
Lotte Heise om de kommende fore-

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter
•	 	Tosca	og	Così	fan	Tutte

•	 	Billetter	til	begge	forestillinger	
i	prisgruppe	1.

•	 	Introduktion	til	operaerne	ved	
Lotte	Heise

•	 	Byrundtur	i	Dresden

•	 	Centralt	hotel	i	Dresden	

Foto: Semperoper Dresden / www.semperoper.de
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med højdepunktet -udsigten over 
Elb-dalen fra Bastei klipperne. 
Man er også velkommen til på egen 
hånd at besøge ét eller flere af by-
ens museer.
Midt på eftermiddagen mødes vi 
i hotellets restaurant og sammen 
med et glas mousserende vin, får 
vi orientering af Lotte Heise om 
Tosca. Herefter spiser vi middag og 
kører til Semperoper for at overvære 
aftenens forestilling Tosca, der be-
gynder kl. 19:00. Vi har billetter i 
prisgruppe 1.
Efter forestillingen kører vi tilbage 
til vores hotel.

4. dag: Hjemrejse
Vi spiser morgenmad og tager af-
sked med Dresden, og kører igen 
mod Østersøen og tilbage mod vo-
res udgangspunkter.

stillinger. Først på aftenen ankom-
mer vi til vores velbeliggende hotel, 
og efter check in, spiser vi middag 
sammen

2. dag: Dresden. Così FanTutte
Der venter os en dejlig dag i Dres-
den. Har du lyst, kan du gå sammen 
med rejselederen på en orienteren-
de byrundtur, hvor vi kommer igen-
nem såvel Altstadt som Neustadt, 
og besøger Frauenkirche (forbehold 
for lukket pga. lokale arrangemen-
ter) ligesom vi kommer gennem 
Zwinger, som der også er lejlighed 
til at besøge.
Midt på eftermiddagen mødes vi 
i hotellets restaurant og sammen 
med et glas mousserende vin, får vi 
orientering af Lotte Heise om Così 
fan tutte. Herefter spiser vi middag 
og kører til Semperoper for at over-
være aftenens forestilling Così fan 
tutte, der begynder kl. 19:00. Vi har 
billetter i prisgruppe 1.
Efter forestillingen kører vi tilbage 
til vores hotel.

3. dag: Dresden. Tosca
Efter morgenmaden tilbyder vi en 
dejlig køretur i Sächsische Schweiz 
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