
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 forestillingerne. 
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.

Rejsefakta
Afrejse fra København

Afrejse   Hjemkomst Pris      
To 03.10   Sø 06.10 8.095,-  

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.400,- 
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, flyrejse Danmark-
Helsinki og retur, buskørsel, hotelophold, 
2 x morgenmad, 1 x brunch, 2 x frokost, 3 x 
aftensmad, rundvisning i koncertsalen med 
kaffe og let måltid, udflugter (ex. entréer), 
billet til 3 forestillinger, deltagelse i rejsen 
og oplæg til operaforestillingerne ved Lotte 
Heise som beskrevet samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Operarejser med Lotte Heise

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



Opera i Helsinki 
Med operaekspert Lotte Heise
Nu drager vi mod Helsinki, filhar-
moniorkestret og operaen.
Vi har gode billetter til alle forestil-
linger, og under rejsen har Lotte 
Heise god tid til at introducere os til 
forestillingerne med sine spændende 
oplæg.
Vi bor på det centrale Hotel Scan-
dic Park kun få minutters gang fra 
Operaen. Værelserne har naturlig-
vis eget bad og toilet, og i hotellets 
restaurant serveres morgenmad og 
aftensmad af god kvalitet. 

Om forestillingerne skriver Lotte:
Carmen er en fantastisk opera! Der 
er ikke nogen steder hvor man bare 
gerne vil videre, kigger på sit ur eller 
tænker på kold vin i pausen. Det er 
en super spændende handling, man 
rent faktisk kan relatere sig til. Per-
songalleriet er rigt og interessant, og 
musikken er en drøm fra ende til an-
den med hele 3 super HITS!
Sigøjnertøsen Carmen er et sjældent 
smukt eksempel på en kvinde, der 
elsker, når hun elsker og ikke elsker, 
når hun holder op med det.
Fri vil jeg leve og fri vil jeg dø, synger 
hun – og mener det!

I Brügge i Operaen Die Tote Stadt sid-
der Paul i sit ensomme mausoleum 
af et hus. Huset er nærmest et leven-
de minde om en død kvinde, nemlig 
hans elskede Marietta. Hendes bil-
lede troner midt i stuen, hendes tøj 
hænger fremme, og han lever kun 
i fortiden. Han bedste ven prøver 
forgæves at få ham til at foretage 
sig noget – men forgæves. Pludselig 
dukker en kvinde op, der ligner Ma-
rietta, og så sker der ting og drama-
tiske sager.

I Filharmonien skal vi høre og opleve 
en fantastisk koncert. 
Vi starter passende med Schönbergs 
Ode til Napoleon, som opvarmning 
til 2 x Beethoven.
Først hans berømte Pianokoncert nr. 
5, også kaldet Kejserkoncerten med 
selveste Elisabeth Leonskaja bag 
tangenterne.
Efter pausen følger et andet af Beet-
hovens mesterværker, nemlig d. 3. 
Symfoni, ”Eroica”.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Helsinki. Carmen
Afrejse fra København til Helsinki 
om formiddagen, og videre til hotel-

let med bus. Vi er fremme på hotel-
let omkring kl. 13 og spiser frokost 
på hotellet. Herefter introducerer 
Lotte dagens forestilling.
Indkvartering efter frokost og ope-
raintroduktion
Vi spiser tidlig aftensmad og går til 
Den Finske Nationalopera efter ma-
den. Forestillingen begynder kl. 19 
og forventes slut kl. 22.30. Vi har 
gode billetter på gulvet. 

2. dag: Udflugt i Helsinki. Rundvis-
ning i Helsinki Koncertsal. Koncert
Efter morgenmaden mødes vi med 
vores lokale guide til en flot tre timers 
rundtur i byen med bus og til fods. 
Vi får en god fortælling om byen og 
om såvel nationale som økonomi-
ske og sociale forhold i Finland. På 
vores rundtur kommer vi bl.a. forbi 
det olympiske stadion, Sibelius mo-
numentet, lystbådehavnen m.m. I 
byens centrum ser vi bl.a. Salutorvet, 
Tempelkirken og Uspenskin Katedra-
len. Til stederne knytter der sig inte-
ressante historier.
Også i dag har vi inkluderet frokost 
og efterfølgende introducerer Lotte 
aftenens koncert.
I koncertsalen mødes vi med en 
rundviser, der tager os med rundt i 
koncertsalens kroge inden aftenens 
koncert. Vi sørger for en kop kaffe et 
let måltid inden koncerten.
Hos Filharmonien kommer abon-
nenter før turister. Vi tildeles billetter 
i bedst mulige kategori og har fået 
besked på, at vi skal forvente næst- 
og trediebedste.
Koncerten er slut kl. 21, og vi spiser af-
tensmad på hotellet ved halv ti tiden.

3. dag. Brunch. Die Tote Stadt
Vi sover længe oven på gårsda-
gens koncert og ser, om sulten når 
at ramme os, for i dag har vi byttet 
morgenmaden ud med en kombine-
ret morgenmadsfrokost og efterføl-
gende introducerer Lotte forestillin-
gen Die Tote Stadt.
Vi går til Operaen. Vi har gode bil-
letter på første balkon.
Til aften mødes vi atter til aftens-
mad i hotellets restaurant kl. 19.

4. dag. Helsinki – Danmark
Vi nyder hotellets velassorterede 
morgenmad på hotellet, forlader vo-
res værelser og kører til lufthavnen, 
flyver hjem oven på indholdsrige 
dage i Finlands hovedstad.

Flyrejse, 4 dage

Højdepunkter
•	 	Introduktion	til	alle	forestillin-

ger	ved	Lotte	Heise

•	 	Carmen	og	Die	Tote	Stadt

•	 	Helsinki	Filharmoniorkester
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         Operarejser med     Lotte Heise


