
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  



Koncert og  
Opera i Leipzig 
Med operaekspert Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse   Hjemkomst Pris      
On 25.03   Lø 28.03 6.295,- 

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

Tilkøb
Enkeltværelse: 850,-
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 middag jf. program, 
udflugter (ex. entré), lokal guidet tur i 
Leipzig, billet i kategori 1 til koncert, billet 
i kategori 1 til operaforestilling, deltagelse 
i rejsen og oplæg til koncert og opera 
ved Lotte Heise som beskrevet samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Leipzig har en stolt tradition for 
klassisk musik og opera, og på den-
ne rejse skal vi opleve såvel koncert 
i Gewandhaus som operaen La Tra-
viata i Leipzigs operahus fra 1960.
Vi har gode billetter til begge fore-
stillinger, og undervejs til Leipzig 
har Lotte Heise god tid til at intro-
ducere os til koncerten og operaen 
med sine spændende oplæg.

Vi bor på Hotel Motel One Leipzig-
Augustusplatz, der ligger absolut 
centralt og blot 350 meter fra ope-
rahuset og blot 300 meter fra Ge-
wandhaus i Leipzig. Hotellet rum-
mer funktionelle værelser med bad 
og toilet, og vi får desuden morgen-
buffet på hotellet. 

Lottes introduktion til  
forestillingerne:

La Traviata
Verdis betagende, sørgelige og 
”Kræver mange Kleenex-Opera” 
om kurtisanen Violetta, der hoved-
kulds forelsker sig i unge Alfredo, 
er en af de mest opførte operaer og 
ikke uden grund. 
Der er intriger, fester, en fader der 
vil gøre alt for ødelægge forholdet 

mellem sin uskyldige, rene søn og 
den ”brugte kvinde”. 
Der er også mondæne fester, spil-
leborde og en dødbringende tuber-
kulose, så der er lagt i kakkelovnen 
til Gåsehuds-Skabende Opera i en 
fejende flot opsætning på Leipzig 
Operaen.
De tre store roller, Violetta, Alfredo 
og Germont synges af dygtige san-
gere, så vi får en smuk oplevelse. 
Husk nu kleenex!

Richard Wagner, Ouvertüre zur Oper 
”Rienzi”
Rienzi er nok Wagners mest spillede 
ouverture, og ikke uden grund. Den 
rummer alt det bedste fra Wagner 
tilsat lidt mere melodi – vil nogle 
mene – end meget af hans andet 
musik. Storslået, melodisk og lige 
til at ”spise”.
Heinz Karl ”Nali” Gruber; er født d. 
3. January 1943, og kalder sig HK 
Gruber. Han er østriger, komponist, 
dirigent, kontrabassist og sanger. 
Han er en af de ledende figurer i 
den såkaldte 3. Wiener Skole. 
Vi skal høre et orkesterstykke fra 
hans opera ”Kurzgeschichten aus 
dem Wiener Wald” . Det er meget 
levende, nærmest ”Bossa nova-ag-

Busrejse, 4 dage

Højdepunkter
•	 	Gewandhaus	Orchester

•	 	La	Traviata

•	 	Introduktion	til	operaerne	ved	
Lotte	Heise

•	 	Byrundtur	i	Leipzig

•	 	Centralt	***	hotel	i	Leipzig	
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2. dag: Leipzig. Byrundtur med lokal 
guide - La Traviata
Efter en god morgenbuffet bruger vi 
formiddagen på en orienterende 2 
timers byrundtur med lokal guide. 
Vi går hhv. kører rundt i den cen-
trale del af Leipzig, og turen til fods 
tager i alt ca. 1 time.
Om eftermiddagen lægger Lotte He-
ise op til aftenens forestilling, og kl. 
17 spiser vi middag sammen i re-
staurant Panorama Tower.
La Traviata begynder kl 19:30, og 
efter forestillingen går vi tilbage til 
hotellet.

3. dag: Kunsthalle eller Museum der 
bildenden Künste. Koncert
Nyd formiddagen på et eller flere 
af Leipzigs museer. Vi anbefaler 
Kunsthalle eller Museum der bil-
denden Künste, som begge er frem-
trædende i Leipzig.
Om eftermiddagen lægger Lotte op 
til aftenens koncert, og efterfølgen-
de spiser vi middag på Auerbach 
Keller kl. 17.
Koncert i Gewandhaus.kl. 20.00

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

tigt” og muntert. En fin kontrast til 
det, vi skal høre efter pausen. 

Pause 

Anton Bruckners, 1. Symfoni i C-Moll
Bruckner indgår med sine ni lange 
og stort anlagte symfonier i en mu-
sikalsk tradition, der går tilbage 
til Beethovens og Schuberts sidste 
symfonier, og som over Bruckner 
fører videre til Gustav Mahler. 
Liszt og Wagner blev med deres 
avancerede harmonik af afgørende 
betydning for Bruckners udvikling. 
Bruckner bruger ligesom først Liszt 
og så Wagner en masse messing-
blæsere i sin musik, samtidig med 
stor strygerklang, hvor man ind i 
mellem tænker: ”Gad vide om deres 
buer er længere til hans musik!”.
Ikke helt ukompliceret musik, og 
derfor godt at lytte til hjemmefra. 
Men jeg gennemgår det også på vo-
res tur!

Rejseplan
1. dag: Danmark – Leipzig
Påstigning og afrejse via Østersøen 
til Leipzig. Undervejs orienterer Lot-
te Heise om de kommende forestil-
linger. Først på aftenen ankommer 
vi til vores velbeliggende hotel, og 
efter check in, spiser vi middag sam-
men på en nærliggende restaurant.
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