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Operaresa till Läckö & Vadstena slott för  

Göteborgsoperans Vänner 5 - 6 augusti 2023 

Foto: Läckö Slott exteriör, Simon Irvine 

Göteborgsoperans Vänners operabuss låter oss uppleva såväl Läckö Slotts som Vadstena Slotts operauppsättningar 

sommaren 2023. På denna resa får vi njuta av två operor: Verdis MacBeth och Daniel Nelsons nyskrivna Andefabriken. Vi 

bor trevligt i centrala Lidköping, där vi också äter middag före operan. I år har vi prickat in eftermiddagsföreställningen 

i Vadstena, så hemkomsten till Göteborg blir inte så sen som tidigare år. 

Lördag 5 augusti 
Avfärd från Götaplatsen i Göteborg kl. 13.30. Vi åker raka spåret till Lidköping, där vi checkar in på vårt trevliga hotell. 

Vi äter en gemensam middag (huvudrätt inkl. dryck och sötsak/kaffe ingår) innan vi åker upp till Läckö slott ett stycke 

norr om staden. Läckö slott är beläget på en udde i Ekens skärgård och är 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 (utomhusföreställning). Vi kommer att uppleva MacBeth av 

Verdi, efter Shakespeares drama med samma namn. Musikalisk bearbetning av Simon Kim Phipps. Regi av Catarina 

Gnosspelius. Kostym- och scendesign – Anna Kjellsdotter. I rollen som Macbeth ser vi Andreas Landin och Lady MacBeth 

spelas av Sigrid Vetleseter Bøe. Läckö kammarorkester under ledning av konsertmästare Per Drougge står för musiken. 

Föreställningen börjar kl. 20.00, har en paus på ca 25 minuter och är slut cirka 22.45. 

Tillbaka Lidköping har vi en dryg halvtimmes körtid efter föreställningen. Vi bjuder på en wrap eller smörgås med dryck 

ombord på bussen.   Vi övernattar på Best Western Plus Edward Hotel i centrala Lidköping i trevliga omgivningar. 

(www.edwardhotel.se/vara-rum) 

Söndag 6 augusti 
Frukostbuffé på hotellet. Vi unnar oss lite sovmorgon. Vi beger oss österut mot Vätternbygden med start kl. 10.00. 

Dagens mål är Vadstena. Vi äter gemensam lunch under dagen. Vi kommer i god tid till Vadstena så man hinner se sig 

om i den trevliga orten innan det är dags att bänka sig i Bröllopssalen på Vadstena Slott. 

http://www.bktravelsolutions.se/
https://govanner.se/
http://www.edwardhotel.se/vara-rum
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Sommaren 2023 är det urpremiär för den nyskrivna operan Andefabriken av kompositören Daniel Nelson. Libretto av 

Tuvalisa Rangström och Magnus Lidman. Operan utspelar sig i det sena 1800-talet då samhällsordningen är stadd i 

hastig förvandling. Med inspiration från medier som de tre systrarna Fox och ockultisten Madame Blavatsky, uppfinnaren 

Thomas Edison och utbrytarkungen Harry Houdini, vill operan fånga människans längtan efter något som är större än 

det vanliga livet. Vilken plats har mystiken i en avmystifierad värld? Föder maktlöshet i den verkliga världen maktanspråk 

i den andliga? Operan är både otäck och humoristisk på samma gång och handlar om girighet och längtan. 

Föreställningen ges på svenska. Föreställningen börjar          kl. 16.00 och är ca 2 timmar och 45 minuter lång inkl. paus. 

Vi kan börja rulla hemåt vid 19.00-tiden.                        Under återresan serveras kvällssnack ombord på bussen. Vi 

beräknas vara tillbaka i Göteborg ca 22.00. 

Resmål: Operaresa till Läckö & Vadstena slott för Göteborgsoperans Vänner 

Datum: 5 – 6 augusti 2022 

Logi: Lidköping: Best Western Plus Edward Hotel 4**** Hotellet ligger i centrala Lidköping i 

trevliga omgivningar. Rummen är trevligt inredda i ljus, fräsch stil. 

Pris: SEK 3 995:- person i delat dubbelrum  

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilliga tillägg: 

Modern turistbuss med erfaren chaufför  

1 övernattning på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 

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

Lunch inkl. 1 glas husets vin alt. 1 öl, dag 2 

Kvällsnacks efter Läckö-operan (t ex wrap eller smörgås samt dryck) 

Kvällsnacks på väg hem från Vadstena (t ex smörgås/varmkorv samt dryck) 

Biljetter till Läckö opera MacBeth och Vadstena opera Andefabriken 

Lagstadgade avgifter och paketresemoms  

Enkelrum: 350:- Frivilligt avbeställningsskydd via Gouda: 7 % av resans grundpris 

Övrigt: 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: 

Priset är beräknat på 32 - 40 deltagare. 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, 1 500:-. BK Travel Solutions har ställt 

lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under 

paketreselagen. Observera att föreställningen på Läckö är utomhus. Klä dig i lager-

på-lager och medtag gärna en poncho/sjal eller filt. Filtar finns också till utlån. 

Föreställningen i Vadstena är inomhus i Bröllopssalen på Vadstena Slott. Där kan det 

bli ganska varmt, så även här är det bra att klä sig i lager på lager så att man kan skala 

av det yttersta om så behövs.  

BK Travel Solutions mail: info@bktravelsolutions.se telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd 

kl.  09-14) Det finns 40 platser på resan. Först till kvarn!        

Sista anmälningsdatum: 2 maj  

                     BKJ 2211222 
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