
 

 
Kunst- og Operarejse til Berlin 

 
Den 9.-11- oktober 2019 

 
Oplev Puccinis eventyrlige opera Turandot på Deutsche Oper og vær med på et par spændende 
atelier-besøg hos udøvende kunstnere i Berlin, udvalgt i samarbejde med Galleri NB, Viborg  
 

  
 
 
Vi skal opleve Turandot på Deutsche Oper med et stjernebesat hold at internationale solister  
den 10.10.19 kl. 19.30 med Orchester der Deutschen Oper Berlin & Chor un Kinderchor der 
Deutschen Oper Berlin. 
 
Afrejse tirsdag d. 9. og hjemkomst fredag d. 11. Oktober 2019 

Tilmeldingsfrist: mandag den 29. juli 2019. 
Tilmelding sker på  http://koncertrejsen.dk/kontakt/ med angivelse af rabatkode: TV MidtVest. 
  

Turandot – kort om forestillingen: 
se link fra forestillingen på Deutsche Oper: 
https://www.youtube.com/watch?v=6kWhG5EByzw 
 
Er der mon en modig mand, der vil besvare 3 gåder fra den smukke, men koldhjertede prinsesse 
Turanot for at få hende til ægte? Alle udfordrere, der ikke kan besvare gåderne, må miste livet. 
Men prins Calaf's kærlighed sejrer over ondskaben i denne romatiske operaklassiker. Puccini tager 
os ind i en mytisk, kinesisk verden, hvor hans romantiske musik, med den berømte arie Nessum 
Dorma smelter selv de koldeste hjerter.  
 
Italiensk romantisk opera - når det er størst! 
 
 
 
 
 
 

http://koncertrejsen.dk/kontakt/
https://www.youtube.com/watch?v=6kWhG5EByzw


 

Samarbejde med Galleri NB, Viborg 
 
Vi skal besøge Andrea Damp samt Sabine Beyerle, som er udstillingsaktuel i Galleri NB november -
19. Herudover skal vi bl.a. se East Side Gallery, som er en kilometerlang rest af Berlinmuren, 
overmalet med kendt grafitti. 
 

  
 
 
Der vil  blive lagt et program for galleridagen, den 10. oktober med masser af  spændende 
oplevelser. Det endelige program for atelierdagen vil blive planlagt i samarbejde med Galleri NB 
snarest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Program for turen 
 
Onsdag den 9. oktober 2019 
 
Kl. 06.30 – 9.00 
Bussen kører efter en opsamlingsplan, som udsendes på mail straks efter tilmeldingsfristen.  
Efter sidste afhentning i Kolding, holder vi en pause inden tyskland vi når til Tyskland, hvor vi byder 
på en kop formiddagskaffe og et runstykke.  
Vi fortsætter mod Berlin og holder små passende pauser undervejs. Ved middagstid byder vi på en 
sandwich.  
 
Kl. 17.00. 
Vi ankommer til vores hotel det 4-stjernede hotel Park Inn Hotel på Alexanderplatz, hvor vi 
checker ind og får et lille hvil inden vi spiser en fælles middag (incl. I prisen). 
 
Kl. ca. 19.00 
Vi spiser en god middag sammen på en nærliggende restaurant  
Efter middagen er aftenen til fri disposition. 
 
Torsdag den 10. oktober 
 
kl. 7.00-9.00 
Morgenbuffet på hotellet 
 
Kl. 9.00 – ca. 17 
Dagen benyttes til galleribesøg, hvor vi skal besøge nogle af de spændende kunstnere Galleri NB 
samarbejder med.  
Turen vil blive kombineret med sigtseeing i Berlin sam besøg på nogle af Berlins seværdigheder.  
(Program herfor kommer senere.) 
 
Kl. 18.30 
Vi begiver os fra hotellet til Deutsche Oper, hvor vi ankommer I god tid inden forestillingen 
 
Kl. 19.30 
Turandot på Deutsche Oper 
 
Kl. ca. 22.00 
Efter forestillingen er aftenen er fri 
  
Fredag den 11. oktober 
 
kl. 7.00–9.00  
Morgenbuffet på hotellet. 
 
Kl. 9.00 
Vi checker ud fra hotellet, pakker bussen og kører mod Jylland. Vi holder et passende antal pauser 
undervejs, herunder en frokostpause til egen forplejning. 
 
Hjemkomst mellem kl. 17 og 21 alt efter dit afhentningssted. 
 



 

Denne tre-dages galleri- og koncertrejse til Berlin inkluderer: 
 
• Komplet transportløsning i 4-stjernet luxusbus til og fra dit opsamlingssted 
• Morgenkaffe med brød og let frokost I bussen på udrejsen 
• Gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer på hele turen 
• 2 fælles middage den 9. og 10. Oktober (eksl. drikkevarer) 
• Billetter i Deutsche Oper på gulvet, 9.-11. række 
• 2 Hotelovernatninger med morgenmad på det på 4-stjernet Hotel Park Inn Berlin  
• Peter Bæk fra Koncertrejsen som vært og rejseleder på hele turen 
 
Praktisk information 
Vi skal bo på det 4-stjernede Hotel Park Inn Berlin, som ligger på centralt på Alexanerplatz  
https://www.parkinn-berlin.de 
 
Hotel Park Inn  er det højeste hotel i Berlin,  som kombinerer en fantastisk udsigt med en 
uovertruffen beliggenhed. Tæt på ikoniske landemærker som Brandenburger Tor, det ligger godt 
til Berlin Congress Center, 100 meter væk. Tag en tur til det 365 meter høje tv-tårn til 
panoramaudsigt over byen fra den roterende betragtningsplatform. Museum-øen, 1 kilometer 
væk, er et andet berlinbesøg. Det er hjemsted for 5 verdensberømte museer, herunder Pergamon 
Museum, Old National Gallery og Bode Museum. 
 
Alexanderplatzs metro- og undergrundsstationer, der giver nem adgang til Berlins fremragende 
offentlige transportsystem, ligger kun en kort gåtur fra hotellet. 
 
Kort om operaen Turandot: 
Komponist: Giaccomo Puccini 
Forestillingen kan ses fra 8 år 
Varighed: (4 akter) 2 timer og 45 min. incl. 1 pause. 
Operaen synges på italiensk og er med tyske og engelske overtekster 
 
Planlagte afhentningssteder 
Kl. 06.00 Skave Turistfart (Holstebro)  
Kl. 06.45 Viborg  
Kl. 07.25 Silkeborg v. Jysk Arena 
Kl. 09.00 Kolding, v. Scandic Hotel 
 
Indlagte pauser i henhold til køre- og hviletidsreglerne. 
 
Udrejse onsdag den 9. oktober (opsamling I tidsrummer kl. 6.00 – 9.00) 
Hjemrejse fredag den 11. oktober med ankomst i Jylland først på aftenen. 
Samlet køretid for hhv. ud- og hjemrejse incl. opsamlinger og pauser:  7,5 -11/2 time 
 
Maksimum deltagerantal: 50 personer 
Minimum deltagerantal:  30 personer 
 
Sidste frist for tilmelding: mandag den 29. Juli 2019 
(hurtig tilmelding anbefales) 
 
Peter Bæk, Koncertrejsen 
4.6.19 

https://www.parkinn-berlin.de/
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