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Operaresa till Läckö & Vadstena 1 - 2 augusti 2020 

för Göteborgsoperans Vänner  

 

PROGRAM 

Lördag 1 aug 
Avfärd från Göteborgsoperan kl. 14.00. Vi äter en gemensam middag i Lidköping (huvudrätt/dessert 

inkl. bordsvatten och kaffe). En stund efter framkomst till Läckö slott blir det introduktion i slottskyrkan 

19.20. Läckö slott är beläget på en udde i Ekens skärgård, ett ståtligt minne från Sveriges stormaktstid. 

Det tillhörde under medeltiden skarabiskoparna och lämnades 1615 som grevskap åt släkten De la 

Gardie, men indrogs 1681 till kronan. Läckö har senare bland annat förlänats till grevarna Carl Gustaf 

Tessin och Carl Johan Adlercreutz. Slottet och kungsgården är statligt byggnadsminne sedan 1935. 

På kvällen intar vi våra platser på Läckö Slotts borggård. Föreställningen börjar kl. 20.00, har en paus 

och är slut cirka 22.30. Vi kommer att uppleva ”Tintomara” av Lars Johan Werle, efter Carl Jonas Love 

Almqvists "Drottningens juvelsmycke". För det musikaliska arrangemanget står Hans Ek. Regi – Mattias 

Ermedahl. Kostym- och scendesign – Helle Carlsson. Dirigent – Simon Phipps. Till Lundsbrunn har vi 

en knapp timmas körtid efter föreställningen och är då på rätt väg när vi påföljande dag skall åka 

vidare till Vadstena.  Vi bjuder på en wrap eller smörgås och en öl eller ett glas vin ombord på bussen.     

 

Söndag 2 aug 
Frukostbuffé på hotellet. Vi unnar oss lite sovmorgon och beger oss österut under förmiddagen med 

start ca kl. 10.00. Dagens mål är Vadstena. Vi äter gemensam lunch före operaföreställningen 

(varmrätt samt måltidsdryck, kaffe och sötsak).  ”Zebran” är Vadstena-Akademiens 37:e 

beställningsverk sedan starten 1964. I centrum av operan finns kärleken mellan två män; Edward och 

John som båda tvingats fly sitt land p.g.a. sin sexuella läggning. Tebogo Monnakgotla, tidigare 

huskompositör hos P2, Sveriges Radio debuterar med sin första helaftonsopera.  
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Librettot är skrivet av Kerstin Perski, en av Skandinaviens mest erfarna librettister som samarbetat 

med en lång rad tonsättare. Italienska Deda Cristina Colonna regisserar och Bente Rolandsdotter 

debuterar som scenograf och kostymör hos Vadstena-Akademien. Dirigenten Emil Eliasson, en av de 

mest uppmärksammade unga svenska dirigenterna på senare år, är musikalisk ledare. Föreställningen 

börjar kl. 16.00 och är 2 timmar och 30 minuter inkl. paus. Vi kan börja rulla hemåt vid 19-tiden. Under 

återresan gör vi ett stopp för kvällssnack med dryck (t ex smörgås eller varmkorv och öl/vin). Vi 

beräknas vara tillbaka i Göteborg ca 22.30.  

Resmål: Operaresa till Läckö & Vadstena för Göteborgsoperans Vänner 

Datum: 1 – 2 aug 2020 

Logi: Lundsbrunn: Lundsbrunns Kurort 3***. Hotellet ligger mellan Skara och 

Götene, i hjärtat av Västergötland. www.lundsbrunn.se  

Pris: SEK 3 495:- person i delat dubbelrum (baserat på 30-35) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern turistbuss för alla beskrivna transporter  

1 övernattning på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 

Tvårättersmiddag inkl. bordsvatten och kaffe (övrig dryck tillkommer), dag 1 

Lunch inkl. måltidsdryck, dag 2 

Kvällsnacks i bussen efter Läckö-operan (t ex wrap/smörgås med öl/vin) 

Kvällsnacks på väg hem från Vadstena (t ex smörgås/varmkorv med öl/vin) 

Biljett till Läckö opera ”Tintomara” 

Biljett till Vadstena opera ”Zebran” 

Lagstadgade avgift och omkostnader för chaufförens kost & logi, parkering 

samt paketresemoms  

Frivilliga tillägg: Enkelrum: 300:- Avbeställningsskydd: 195:- (resebelopp 3 001-6 000:-)  

Villkor: 

 

 

 

 

Priset är beräknat på 30 - 35 betalande gäster. Vi förbehåller oss rätten att 

justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll t ex lokala 

skatter/avgifter. Särskilda resevillkor gäller och bifogas anmälningsfakturan 

1500:-. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till 

Kammarkollegiet.  

Anmälan 

 & kontakt: 

 

Sista anmälan: 

BK Travel Solutions, Box 4052, 203 11 MALMÖ 

Mail: info@bktravelsolutions.se Telefon: 040- 60 60 220 (månd-fred 09-16) 

 

27 mars 2020 
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