Kjære medlem og mulig deltager på høstens teatertur til Stockholm!
Vi inviterer til teatertur til Stockholm! Her møter vi medlemmer av Dramatens Vänner,
vi opplever to mektige forestillinger på Dramatens Stora og Lilla Scenen – og vi får med
oss en herlig sjøtur med lunch i Stockholms vakre skjærgård.
Det ”offisielle” programmet går 15. og 16. september. Men vi håper at de fleste også blir
med fra torsdag 14. september, da deltagerne stilles fritt til å velge kveldens
underholdning (se under). Hotellrom den ekstra natten fra torsdag koster kr 1.895 for
dobbeltrom/ kr 1.495 for enkeltrom.
REISEN TIL OG FRA VELGER DU SELV (FLY, TOG, BIL…)
Hotellet
Vi bor på Hotell Mornington, Nybrogatan 53, 114 40 Stockholm.
Her har vi reservert rom fra torsdag 14. september. I deltageravgiften inngår imidlertid
kun to overnattinger, kr 1.895 pr person i dobbeltrom, kr 2.990 pr person i enkeltrom.
Ønsker du ikke å ankomme før fredag 15. september, sier du fra om det, så avbestiller vi
rommet for deg.
Om du vil forlenge oppholdet før torsdag eller etter vårt program søndag, kan du
kontakte hotellet om dette. Tlf. +46 8 507 330 00.
Lørdag
Lørdag er fri frem til kl. 13.00
Da samles vi på bryggen og seiler ut i Stockholms prektige skjærgård. Underveis koser vi
oss med en deilig lunch og hyggelig samvær med medlemmer av Dramatens Vänner,
som også er med oss i teatret, både fredag og lørdag.
Påmelding
Deltageravgiften (kr 4.400 per person i dobbeltrom/ kr 5.400 for enkeltrom)
inkluderer hotell med frokost i to netter (ikke torsdag/natt til fredag), velkomstdrink
fredag, 2 teaterforestillinger, 2 middager og lørdagens utflukt med lunch.
Du melder deg på ved å svare på e-posten fra sekretæren, eller ringe 932 24 006.
Vi ønsker god tur til Stockholm og ser frem til minneverdige dager!
NB! Av hensyn til billettbestillingene, må vi ha bindende påmelding innen 31. mai.

Program for Nationaltheatrets Venners besøk
i Stockholm, 15.-17. september 2017
Fredag 15. sept.
17.00

Velkomstdrink på hotellet før kveldens forestilling

19.00

Anna Karenina på Dramaten, Stora scenen
Regi: Tobias Theorell

21.00

Felles middag

Lørdag 16. sept.
Fri på formiddagen
13.00

Lunch-cruise i skjærgården, sammen med Dramatens Vänner

19.00

Frun från havet på Dramaten, Lilla scenen
Regi: Sofia Jupither (1 time 45 min uten pause)

21.30

Felles middag

Søndag 17. sept.
Frokost på hotellet før individuell avreise

Om forestillingene
Teaterstykkene, Anna Karenina og Frun från havet, inngår i deltageravgiften.
Torsdag 14. september kan man f.eks. se ballettforestillingen Julia & Romeo på Kungliga Operan,
eller man kan kanskje velge Mamma Mia the Party, der middag inngår i prisen.
Se omtaler under. Ytterligere detaljer og link mot bestilling av billetter torsdagen finner du ved å
klikke på overskriftene.

Anna Karenina
Få har beskrivit kärleken starkare än Lev Tolstoj i Anna Karenina. Romanen, utgiven i sin helhet
1879, ses som ett av litteraturhistoriens främsta verk. Nu spelas pjäsen på Dramaten för första
gången.
I Helen Edmundsons koncentrerade dramatisering får vi följa Anna Kareninas historia, med
Levins berättelse som kontrast. Två skilda sätt att se på livet, etiken och kärleken.

Frun från havet
För varje val vi gör i livet, väljer vi samtidigt bort något annat. Men tänk om vi får chansen att
välja om? Eva Röse återvänder till Dramaten som Ellida i Ibsens klassiker om livskriser, livsval
och oavslutade kapitel.
Fyrvaktardottern Ellida har gift sig med änklingen Wangel, en omtänksam läkare, och flyttat in
hos honom och hans nästan vuxna döttrar i en småstad. Men Ellida har svårt att hitta sin roll i
familjen och känner sig kvävd av småstadslivet. Hon badar i fjorden men längtar efter havet,
efter frihet, efter den hon en gång var. Och kanske längtar hon efter mannen hon en gång älskade
– han som efter en kort och häftig förälskelse försvann ut på det vida havet.
I Ibsens Frun från havet ställs frågorna om de stora livsvalen på sin spets.

Julia & Romeo - Ballett/dans (klikk her for billetter)
Kungliga Operan
Torsdag 14. september klokken 19.00 (spilletid 2 timer 10 min)
Koreografen Mats Ek är en av dansvärldens ikoner. År 2013 skapade han Julia & Romeo exklusivt för
Kungliga Baletten. Ett helaftonsverk till musik av Tjajkovskij. Sedan premiären har Kungliga Baletten
spelat för utsålda hus i Stockholm, Europa och USA.
Antydet pris: Kr 930

Mamma Mia the Party (klikk her for billetter)
Torsdag 14. september klokken 18.30
Etter filmen Mamma Mia: Kanske kunde man ha ett party i Mamma Mia-miljö? Men exakt hur skulle en
sådan miljö se ut? Ja, den mest uppenbara platsen för ett sådant party skulle förstås vara i en taverna på
ön Skopelos, där de flesta exteriörerna i Mamma Mia-filmen spelades in.
Den här fiktiva och underbart exotiska grekiska tavernan och dess lika exotiska värd, Nikos, har nu
magiskt förflyttats till Sverige. Första gången du går genom dörren kommer det att kännas som om du
hamnat i hjärtat av en grekisk paradisö! Du kommer att äta en fantastisk trerätters Medelhavsmeny,
dricka, sjunga, dansa och bara ”having the time of your lives” (sorry) i en Mamma Mia-värld.
Antydet pris: Kr 1.340, inkl. middag

