
Silkeborg Teaterkreds arrangerer medlemstur til

Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera
Andrew Lloyd Webbers The Phantom of the Opera – teaterhistoriens største publikumssucces
set af mere end 60 millioner publikummer. Vidunderlig og medrivende musik. En romantisk og
dramatisk historie, der udspiller sig i Pariseroperaen i slutningen af 1800-tallet.
En vansiret komponist, der skjuler sit ansigt bag en maske, huserer i operaens
kælderkompleks, han forelsker sig håbløst i den unge sopran Christine. Skyer intet middel for
at fremme hendes talent og karriere. Skruppelløst terroriserer han operaens personale i
bestræbelserne på at vinde hendes kærlighed gennem sin musik.
The Phantom of the Opera byder på nogle af de mest overdådige dekorationer, kostumer og
special effects set på en scene. Det kreative team (iscenesætter, scenograf, koreograf m.v.),
der har medvirket ved alle tidligere opsætninger af The Phantom of the Opera, har i
København produceret forestillingen med en række af Skandinaviens bedste sangere og
skuespillere.

2 dages tur til Det Ny Teater i København
7/11-8/11 2018
Dag 1. 7/11 – onsdag
Afgang fra Silkeborg kl 09.00. Vi kører med passende pauser undervejs og til frokost holder vi
en pause på Fyn hvor der er mulighed for at købe frokost. Vi forsætter over Sjælland og
ankommer til Hotel Absalon i København hvor vi bliver indkvarteret. Der bliver lidt tid på egen
hånd inden vi skal afsted på gå-ben (10 min. eller 600 m) hen til Det Ny Teater. Vi skal starte
med at spise i Teater Kælderen, hvor vi skal have en 3 retters menu. Kl. 19.30 skal vi se
forestillingen. Vi har de gode pladser på gulvet foran scenen. Når forestillingen er slut
bevæger vi os retur til hotellet og siger godnat.

Dag 2. 8/11 – Torsdag
God morgenmad på hotellet. Vi tjekker ud og pakker bussen. Bussen er til rådighed for udflugt
til diverse seværdigheder som vi senere give mulighed for at vælge til.
Hjemtransport kl. 15 med hjemkomst ca. kl. 19.00.
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Hjemtransport kl. 15 med hjemkomst ca. kl. 19.00.

Pris: 2.595,-
Tillæg for enkeltværelse: 400,-
Pris for ikke-medlemmer: 2.795,-

Inkl. i prisen:
-Bustransport i 4 stjernet turistbus
-1 X overnatning
-1 X morgenbuffet
-1 X Teater 3 retters menu
-1 X Billet til forestillingen
-1 X Byrundtur

Hoteloplysninger:
Ny renoveret 4 stjernet hotel. Dette familiedrevne hotel ligger på det livlige Vesterbro, knap 5
minutters gang fra Københavns Hovedbanegård og Tivoli. Der er elevator og bar i
receptionen. Alle værelser er udstyret med eget wc og bad, fladskærms tv, telefon.
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