Dalarna med Malena Ernman på Dalhalla
- och konsert med Karin Frölén & Maria Hulthén
Varmt välkomna till en musikalisk resupplevelse utöver det vanliga; en helafton med Malena Ernman och Tommy Körberg på Dalhalla och vår egen konsert i lokal dalakyrka med
våra reseledare Karin Frölén och Maria Hulthén. Dessa två professionella artister avslutar resan med en konsert där de bjuder på härlig underhållning. Vi tillbringar natten på
Gärdebygården, som har vacker vy utöver Siljan och ligger invid Rättviks hantverksby.
Pittoreska Bjursås välkomnar oss med vacker utsikt och Dössbergets goda mat.
Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa.
DAG :1 DALHALLA
På vägen till Dalarna stannar vi för kaffe
och smörgås. På vägen mot Dalarna gör
vi några trevliga besök samt äter en god
lunch. På hotell Gärdebygården välkomnas
vi och får våra rum. Hotellet är vackert beläget invid Siljan. En god middag serveras
innan det är dags att bege oss till Dalhalla
och resans höjdpunkt, konserten med Malena Ernman. Det gamla kalkbrottet, som
ursprungligen kallades Draggängarna, är
idag en akustiskt utformad arena som kan
jämställas med kända scener i antikens
Grekland och Italien. Sen kväll åker vi åter
mot hotellet där vi äter vickning. (L,M,V)

DAG 2: BJURSÅS & KONSERT
En avkopplande morgon, kanske tid för en
promenad, eller en stund för att bekanta er
med hantverksbyn. Maria och Karin guidar
oss runt i den vackra Siljansbygden.
Vi reser längs vackra vägar mot Bjursås, Dalarnas Schweiz. Här på Dössbergets värdshus äter vi avslutningslunch med milsvid
utsikt över bygden innan det är dags för
resans andra konsert. Våra två bussar möts
och våra reseledare tillika ciceroner och artister, Karin och Maria, bjuder på en konsert
med sång och musik i Hedemora kyrka.
Åter Stockholm ca 20.00. (F,L)

Malena Ernman - en klassisk helafton
För sjunde året i rad uppträder operastjärnan Malena Ernman i sommar på Dalhalla
med sin klassiska helaftonsföreställning. I år gästas hon av Tommy Körberg. För den
musikaliska inramningen står Svenska Stråkensemblen och några av Sveriges bästa
instrumentalister – Mats Bergström och Janne Bengtson. Malena Ernmans konserter
på Dalhalla är numera en av de största klassiska konserterna för en betalande publik.
Nästan 40 000 har hittills upplevt hennes operakonserter på det gamla kalkbrottet.

Karin Frölén - sångerska

Karin Frölén är en mångsidig sångerska
som arbetat som operasolist på bl a Stockholmsoperan och Hamburger Kammeroper. Hon har turnerat med Riksteatern i
en föreställning där hon gestaltar Alice
Babs, sjunger solopartier i storakyrkoverk
i Stockholm samt gigar med sin jazztrio
Karins Gubbröra. Nyligen var Karin aktuell i rollen som Selma Lagerlöf på Helsingborgs stadsteater.
Hemsida: www.karinfrolen.se/
Maria Hulthén - Riksspelman/Violinist/
Sångerska

Maria är mångsidig som klassiskt skolad violinist, riksspelman och sångerska. Hon har arbetat i Kungliga Filharmoniska orkestern, Radiosymfonikerna, spelat med i 189 föreställningar
av Kristina från Duvemåla, turnerat med Christer Sjögren och Leif Kronlunds orkester, samarbetat med Tommy Körberg i krogshow och på
CD-skiva. Hennes hjärta slår för den svenska
naturen, kulturen och folktraditionen.
Hemsida: www.mariahulthen.se

RESFAKTA
ORD PRIS: 3 750 KR
RESLÄNGD: 2 DAGAR
AVRESA:
12/7 2015
I PRISET INGÅR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bussresa 2 dagar
Del i dubbelrum med frukost (F)
Reseledare Karin Frölén / Maria Hulthén
Förmiddagskaffe med smörgås
Två luncher inkl. måltidsdryck (L)
Middag med ett glas vin eller öl (M)
Konsertbiljett på Dalhalla rad 26-28
Vickning efter konserten (V)
Konsert med Karin & Maria
Besök enligt program

TILLÄGG:
Enkelrum: 200 kr
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

INFORMATION

ReseSkaparna
Tel: 08-94 40 40
E-post: info@reseskaparna.se
OBS BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER.
TIDIG BOKNING REKOMMENDERAS.
Anmälningsavgift: 1000 kr p.p. betalas
till ReseSkaparna inom 10 dagar efter ni
erhållit resebevis. Slutbetalning sker 45
dagar före avresa.

Resan arrangeras av ReseSkaparna event & resor - www.reseskaparna.se

