
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 og  
koncert i Oslo 
Med operaekspert Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra København

Afrejse   Hjemkomst Pris      
Lø 28.09   Ma 30.09 6.195,-      

Tilkøb
Enkeltværelse: 750,- 
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, flybillet t/r., 
bustransfers til og fra lufthavn, 
hotelophold med halvpension fra 
aftensmad første dag til morgenmad 
sidste dag, billet til opera og koncert, 
deltagelse i rejsen og oplæg til opera og 
koncert ved Lotte Heise som beskrevet 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Kom med på denne flotte operarejse 
til Oslo. Vi skal opleve operaen Figa-
ros Bryllup og desuden koncert med 
Lise Davidsen
Vi har gode billetter til såvel opera 
som koncert, og Lotte Heise vil in-
troducere os til forestillingerne med 
hendes spændende oplæg.
Vi bor på det gode Thon Hotel Oslo 
Opera, der ligger blot 200 meter fra 
Oslos nye smukke opera. Værelser 
har naturligvis eget bad og toilet, og 
i hotellets restaurant serveres mor-
genmad og aftensmad af god kva-
litet.

Rejseplan
1. dag:  Danmark - Oslo - Figaros Bryllup
Check-in og afrejse fra Københavns 
lufthavn om morgenen. Ankomst 
til Oslo og til vores hotel i centrum 
omkring middagstid, og der bliver 
tid på egen hånd til frokost, inden 
Lotte Heise kl. 16:30 holder oplæg til 
aftenens forestilling, der begynder 
kl. 18:00. Vi har billetter i orkester-
sektionen lige foran scenen.
Efter forestillingen spiser vi middag 
sammen på hotellet kl. 20:30.
Hvis du er til forklædninger, folk der 
styrter ind og ud af skabe, gemmer 
sig konstant og misforståede situa-
tioner – så glæd dig! 
I Figaros Bryllup er der hele tiden no-
gen der gør noget sjovt, skørt, mær-
keligt eller klæder sig ud som andre. 
Tilsæt lidt alvor midt i det hele, som 
f.eks. Grevindens store arie ”Dove 
sei”, om den tid hvor alt var lyst og 
lykkeligt, og Greven ikke styrtede 

efter hvert eneste skørt. Glæd dig til 
den vidunderlige musik, der er umis-
kendelig Mozart, Mozart, Mozart – 
for du får en opera i topklasse!

2. dag: Koncert med Lise Davidsen
Vi står op til den gode norske kva-
litetsmorgenbuffet, og om formid-
dagen anbefaler vi, at man besøger 
et eller flere af de mange skønne 
museer, Oslo rummer, og som ligger 
lige rundt om hotellet eller måske en 
kort bustur derfra, så at sige. Besøg 
f.eks. Norges Nationalmuseum eller 
Munchmuseet eller Kunsthall Oslo.
Lotte Heise holder oplæg til aftenens 
koncert kl. 14.30-16.00, hvorefter vi 
spiser tidlig middag sammen på ho-
tellet, inden vi går til koncerten, der 
begynder kl. 18:00. Vi har billetter i 
parkett sektionen række 5.
Lise Davidsen, norsk super sopran fik 
sit gennembrud i sommeren 2015 da 
hun vandt både Plàcido Domingos 
sangkonkurrence Operalia & Dron-
ning Sonjas Internationale Musik 
Konkurrence. Hun har optrådt i 
nogle af verdens førende operahuse, 
som Wiener Staatstoper, Bayrischer 
Staatsoper og Covent Garden i Lon-
don. Jeg har hørt hende i Køben-
havn, og det er bare ”breathtaking”. 
Vi får en Solorecital og der bliver sik-
kert ingen, der trækker vejret i de to 
timer koncerten varer.

3. dag: Hjemrejse
Efter en dejlig morgenbuffet, drager 
vi mod lufthavnen og flyver sidst på 
formiddagen retur mod Danmark.

Flyrejse, 3 dage

Højdepunkter
•	 	Figaros	Bryllup

•	 	Godt	hotel	ved	Oslo	Opera

•	 	Koncert	med	Lise	Davidsen

•	 Oslos	flotte	operahus

•	 Introduktion	ved	Lotte	Heise	
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