
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

Busrejse, 2 dage

Højdepunkter
•	 	Introduktion	til	opera	og	kon-

cert	ved	Lotte	Heise

•	 	Falstaff	på	Staatsoper

•	 	Philharmonisches	Konzert	i	den	
unikke	Elbphilharmonie

•	 	Centralt	***	hotel	i	Hamburg	
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Bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring til os på 70 11 47 11  



Opera og koncert Hamburg 
Med Lotte Heise

Rejsefakta
Afrejse fra Sjælland

Afrejse   Hjemkomst Pris      
Lø 25.01   Sø 26.01  3.795,-      

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

Tilkøb
Enkeltværelse: 600,- 
Fast plads i bussen: 60,-/40,-/30,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
færgeoverfart t/r., hotelophold, 1 x 
morgenmad, 1 x 2 retters middag, billet 
til opera kat. 3 og til koncert kat. 2, 1 x 
frokost, deltagelse i rejsen og oplæg til 
operaforestilling og koncert ved Lotte 
Heise som beskrevet samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Kom med på denne flotte opera- 
og koncertrejse til Hamburg.  Vi 
har billetter i hhv. kat. 3 og kat. 2 
til forestillingerne, og undervejs til 
Hamburg har Lotte Heise god tid til 
at introducere os til forestillingerne 
med sine spændende oplæg.
Vi bor på det nye Hotel Super 8 
Hamburg, der er centralt belig-
gende i området øst for Hamburgs 
smukke centralbanegård. På hotel-
let får vi god morgenbuffet.

Om operaen skriver Lotte:
Verdi har skrevet nogle af operahi-
storiens sørgeligste, mest tragiske 
og grusomme operaer, men han har 
også skrevet en der er enormt sjov. 
Det er hans sidste opera, så måske 
trængte han til luftforandring efter 
de mange dramaer. Jeg har grinet 
af Falstaff, så tårerne trillede ned 
ad kinderne. Den er herresjov!
Du skal forestille dig en overvæg-
tig, mellemfordrukken libertiner 
af værste kaliber, som så alligevel 
har så megen charme tilbage, at du 
kan forestille dig, at han engang 
både var rig, havde stil og kunne 
trylle trusserne af tøserne! 
Sir John Falstaff, har egentlig ikke 
meget tilovers for borgerskabet, 
hvem han føler sig ret overlegen, 
både i kraft af sin titel og sin for-
tid, som ung page ved kongens hof! 
Som han synger på et tidspunkt: 

”….da var jeg ikke så ilde – men 
lille!”. 
Så han ”lægger billet ind og an på” 
to damer fra det bedre Borgerskab, 
for han har brug for penge, og om 
de kommer det ene eller andet sted 
fra er han lodret ligeglad med. Pen-
ge lugter som bekendt ikke.

Om koncerten i Elbphilharmonie:
Søndag står vi tidligt op, ligesom 
de musikere og sangere, der skal 
medvirke ved Koncerten i den flotte 
Elbphilharmonie Sal. Vi skal til ur-
opførelse på Pascal Dusapins nye 
værk ”Waves”. Eftersom det ER en 
uropførelse, kan jeg af gode grunde 
ikke sige noget om værket. Men jeg 
har hørt andre ting af Dusapin og 
det er ny musik, med smukke stry-
gerklange ind i mellem.
Efter pausen – hvis der er en – kom-
mer Joseph Haynds betagende Mes-
se i D-moll med solister og kor. Det 
er Haynd på den Store Klinge og jeg 
tror de fleste vil tænke: ”Nu kom vi 
hjem”, fordi der også er genkendeli-
ge klange, modsat det første stykke 
vi skal høre.

Rejseplan
1. dag: Danmark – Hamburg Staats-
oper – Falstaff
Afrejse fra Sjælland og udrejse via 
Rødby – Puttgarten med ankomst 

         Operarejser med     Lotte Heise

til Hamburg over middag. Under-
vejs fra Puttgarten mod Hamburg 
introducerer Lotte Heise os til afte-
nens forestilling, Falstaff på Ham-
burger Staatsoper.
Vel fremme ved hotellet fordeles 
værelser. Kl. 16:30 kører vi til Ri-
storante OPERA, hvor vi spiser en 
to-retters middag, inden vi går til 
Staatsoper og oplever aftenens fore-
stilling Falstaff, der begynder kl. 
19:30. Vi har pladser i prisgruppe 3.

2. dag: Elbphilharmonie. Frokost. 
Hjemrejse
Efter en god morgenbuffet introdu-
cerer Lotte Heise os til koncerten. Vi 
kører kl. 10 til koncerten i Elbphil-
harmonie, der begynder kl. 11.
Efter koncerten spiser vi fælles fro-
kost på en nærliggende restaurant, 
og herefter kører vi en lille hyggelig 
orienterende byrundtur med chauf-
føren og rejselederen, inden vi kø-
rer mod Puttgarten og sejler tilbage 
mod Rødby. Hjemkomst hen på af-
tenen.


