MAGASINET OM KLASSISK MUSIK & OPERA

OPUS Magasins resa till Wexford Festival Opera
31 oktober - 3 november 2019
Följ med OPUS Magasin på en givande musikhelg med tre operaföreställningar som även bjuder
på fina besök i Irlands spännande inland. Vår kunnige expertciceron på resan är Carl-Håkan Larsén.
Den lilla staden Wexford ligger vid kusten 15 mil söder om Dublin. Ortens historia går tillbaka till
800-talet när vikingar slog sig ner här. De kallade platsen för ”Waesfjord”, därav dagens Wexford.
Sedan 1951 har operafestivalen varit ”the talk of the town”. Arrangemanget har vuxit till en av de
mest omtalade bland operavänner och omfattar dryga två veckor varje år i slutet av oktober, början
av november. Sedan ett tiotal år tillbaka har man dessutom ett nytt fint operahus att hålla till i med
akustik designad av Londonbaserade Arup (grundat av Sir Ove Arup, dansken som var med och
utformade Jörn Utzons Sydney Opera House akustik).

Torsdag 31 oktober. Flyget avgår kl. 10.20 från Kastrup och Arlanda med ankomst kl. 11.40
respektive 12.05 till Dublin. Flyg från Arlanda är möjligt mot tillägg. Väl framme i Dublin möter
privathyrd buss samt svensktalande reseledare från BK Travel Solutions. Med på hela resan är vår
kunnige expertciceron Carl-Håkan Larsén. Vi beger oss rakt söderut och längs vägen stannar vi för
en gemensam välkomstlunch. Under eftermiddagen kommer vi fram till det småskaliga Wexford
med ca 10 000 invånare. Här checkar vi in på Talbot Hotel, 4**** för tre nätter.
Wexford Opera ligger ca 7 minuter till fots från hotellet (ca 600 meter). Middag serveras innan vi
beger oss till operan. Kvällens föreställningar är La Cucina av den irländske kompositören Andrew
Synnott. Verket är nyskrivet och har sin världspremiär veckan före. I rollerna: Alberto Famosissimo
- Luca Nucera, Tobia Aiuto del fornitor - Manuel Amati, Zeno Fornitore - Sheldon Baxter, Bianca Máire Flavin, Camillo Aiuto cuoco - Emmanuel Franco. Vi avnjuter också Giachino Rossinis Adina.
I rollerna: Adina - Rachel Kelly, Selimo - Lévy Sekgapane, The Caliph - Daniele Antonangeli,
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Ali - Manuel Amati, Mustafa - Emanuel Franco. Dirigent är Rosetta Cucchi. Båda framförs på
italienska med textning på engelska.
Fredag 1 november. Frukost på hotellet. På förmiddagen gör vi en guidad stadspromenad i
Wexford. Dagens lunch är på egen hand och därefter ges mer tid att upptäcka staden efter eget
tycke och smak. Vi samlas igen för en tidig middag. Ikväll får vi uppleva Don Quichotte i fem akter
med musik av Jules Massenet. Föreställningen ges på franska. I rollerna: La belle Dulcinée - Aigul
Akhmetshina, Don Quichotte - Goderdzi Janelidze, Sancho - Olafur Sigurdarson, Juan - Gavan Ring.
Dirigent är Timothy Myers.
Lördag 2 november. Frukost på hotellet. På programmet står ett besök i staden Kilkenny, ungefär
dubbelt så stor som Wexford. Staden är både anglikanskt och katolskt biskopssäte, och faktiskt
den enda stad på Irland som inte berörs av tidvattnet. Kilkenny är känt för sina vackra medeltida
byggnader. Många känner förstås igen för dess bryggeri, St. Francis Abbey Brewery, som ägs av
Guinness. Ölet Kilkenny skapades för export till Europa eftersom bryggeriets ursprungliga öl, alen
Smithwicks, är en tungvrickningsövning för icke-engelskspråkiga (eller efter några öl). Vi besöker
Kilkenny Castle som går tillbaka till 1100-talet. Delar av National Art Gallerys samlingar visas i
slottet, som idag är en av Irlands mest besökta platser. Tillbaka i Wexford äter vi middag före
kvällens opera. På kvällens program står Dorilla in Tempe av Vivaldi. I rollerna: Dorilla - Manuela
Custer, Admento - Carlo Allemano, Nomio/Apollo - Veronique Valdés, Elmiro - Josè Maria Lo
Monaco, Filindo - Rosa Bove. Dirigent: Andrea Marchiol.

Söndag 3 november. Frukost på hotellet. Transfer tillbaka till Dublins flygplats. Längs med vår
färdväg ligger Wicklow Mountains. Bergskedjan är till stora delar av granit och högsta toppen är
Lugnaqilla på drygt 900 meter. Den dramatiska naturen varierar från torvmark, myrar och
områden med hedliknande vegetation till skog. Vi stannar till i byn Glendalough vid områdets
nationalpark för en stunds naturupplevelser och kontemplation i vacker miljö. Gemensam lunch
under dagen. Flyget till Kastrup avgår kl. 17.00 med ankomst kl. 20.10. För dem som skall till
Arlanda flyger man vidare kl. 20.50 med återkomst Arlanda kl. 22.00.
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Resmål: Operaresa för Opus Magasins läsare till Wexford Festival Opera
Resdatum: 31 oktober - 3 november 2019
Pris: SEK 19.900:-/person i delat dubbelrum
I resans pris ingår:
Reguljärflyg Dublin-Köpenhamn t/r med SAS exkl. flygskatt inkl. bagageavgift
Modern turistbuss för alla lokala transfers
3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukost
Tre middagar på hotellet exkl. dryck
Två luncher (huvudrätt + 5nkl. En måltidsdryck samt kaffe/te)
Guidad stadspromenad i Wexford
Guidat besök i Kilkenny med besök på Kilkenny Slott
Besök i nationalparken Wicklow Mountains, Glendalough
Biljetter i bästa biljettkategori till tre föreställningar på Wexford Festival Opera:
Adina, Gioachino Rossini + La Cucina, Andrew Synnott
Don Quichotte, Jules Massenet
Dorilla in Tempe, Antonio Vivaldi
Medverkan av expertciceron Carl-Håkan Larsén
Svensktalande teknisk reseledare från BK Travel Solutions
Skatter och lagstadgade avgifter (paketresemoms 2,67 %)
Tillkommer: Obligatorisk flygskatt enl. pris vid biljettering (idag ca 400:- SEK)
Frivilliga tillägg: Enkelrum: 3 900:- Solid avbeställningsskydd: 975:- (resebelopp 18.001:- - 21.000:-)
Logi: Wexford Talbot Hotel Wexford, 4****. Trevligt hotell som visar lokal konst på väggarna och
erbjuder utsikt över Wexford Harbour. Bekväma och trivsamma rum med kaffe- och tebricka.
Hotellet har bar och grill: Ballast Bank Bar & Grill. Suveränt läge med gångavstånd till Wexfords
opera. www.talbotwexford.ie
Transporter: Reguljärflyg med SAS i ekonomiklass Köpenhamn-Dublin t/r exkl. flygskatt inkl.
bagageavgift.
Utresa: Köpenhamn-Dublin 10.20-11.40 Hemresa: Dublin-Köpenhamn 17.00-20.10
Flygtillägg t/r Arlanda: SEK 1 600:- med följande tider:
Utresa: Arlanda-Dublin 10.20-12.05 (direktflyg)
Hemresa: Dublin-Köpenhamn 17.00-20.10 och vidare Köpenhamn-Arlanda 20.50-22.00
Villkor: Resan är beräknad på 30 deltagare. Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn
till prisändringar som ligger utanför vår kontroll t ex valutakursförändringar, lokala skatter eller
ändrat deltagarantal. Resans pris anges i SEK och är beräknad på aktuell dagskurs (EUR).
Individuella avbokningar sker mot tecknande av avbeställningsskydd. BK Travel Solutions har ställt
lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Särskilda resevillkor gäller och bifogas
anmälningsfakturan 1 500 SEK. Anmälningsfakturan har 14 dagars betalning. Slutlikvid med avdrag
för anmälningsavgift förfaller ca 30 dagar före avresa och erläggs också mot erhållande av faktura.
Anmälan och information: BK Travel Solutions AB Box 4052, 203 11 MALMÖ
Telefon 040-60 60 220 (månd-fred 09 - 16) Mail: info@bktravelsolutions.se
Sista anmälan: 29 maj

