
Faust, Elbphilharmonie og Kunsthalle 
Kunstforeningstur til Hamburg den 18.-21. november 2022 
 

Det er lykkedes at få billetter til såvel Staatsoper 
som Elbphilharmonie i Hamburg, så kunstforeningen 
Art4us tilbyder en tur til den nordtyske storby med 
kunst og musik. 

Vi skal rejse med tog fredag morgen og har så indtil 
ved 12-tiden mandag til oplevelser i byen. Fredag 
skal vi nå nogle af byens gallerier, mens vi lørdag 
ser på gruppeudstillingen ”ATMEN” i Hamburger 
Kunsthalle og udstillingen ”In the Heart of another 
Country” i Deichtorhalle. 

Søndag er i musikkens tegn. Kl. 11.00 indtager vi 
den store sal i Elbphilharmonie, hvor dirigenten Jo-

anna Mallwitz slår an til Kurt Weills symfoni nr. 1; Korngolds violinkoncert i d-dur med 
Liza Ferschtman på violin; samt Strawinskys Le sacre du printemps. Vi har pladser i 
højre side. 

Kl. 19.00 sidder vi så på gulvet i Hamburgische Staatsoper, hvor vi skal opleve 
Gounods opera Faust med Alexander Joel på podiet. Det er en stjernebesætning 

med Pavel Cernoch som Faust; Ildebrando D’Arcangelo som Mefisto; og Olga Peretyatko som Marguerite.  

Rejsen foregår med tog uden omstigninger (der bruges mundbind i al offentlig transport i Tyskland).  

Udrejse fredag den 18. november kl. 07.26 fra København H med ankomst kl. 12.04 på Hamburg H. 

Påstigning i Odense kl. 08.40. 

Hjemrejse mandag den 21. november kl. 12.53 fra Ham-
burg H med ankomst til København H kl. 17.33. 

Afstigning i Odense kl. 16.19. 

Vi skal bo på Hotel Europäischer Hof lige over for hoved-
banegården. Morgenmad fra stor buffet indgår i ophol-
det. Der er regnet med frokost og middag med drikkeva-
rer fredag og lørdag; søndag ét stort måltid med drikke-
varer midt på dagen mellem de to musikoplevelser; 
mens der ikke er nogle måltider ud over morgenmad 
mandag. 

Jeppe Hein: Inhale Hold 
Exhale (Fra ATMEN) 

Etel Adnan: Trees (Fra In the Heart of 
another Country 

Joanna Mallwitz 

Pavel Cernoch, Ildebrando D’Arcangelo og Olga Peretyatko 



Praktiske forhold 
Vi har syv ledige pladser, der udbydes efter først-til-
mølleprincippet.  

Pris pr. person i delt dobbeltværelse er 8.200 kr. Enkeltværelsestil-
læg er 1.000 kr. Forbehold for eventuelle prisstigninger. 

Desuden betales 100 kr. for midlertidigt medlemskab af Kunstfor-
eningen Art4us. 

Prisen dækker rejse; hotel med morgenmad; lokaltransport; indgan-
ge; koncert- og operabilletter samt fem måltider med drikkevarer.  

Depositum på 3.250 kr. og midlertidigt medlemskab på 100 kr. beta-
les ved bindende tilmelding. Depositum refunderes ikke ved senere 
framelding! 

Restbetaling skal ske inden 15. september. 

Teknisk rejsearrangør er DSR-Travel. 

 

Nærmere oplysninger og bindende tilmelding foregår til  
Bjarne Heide Jørgensen på bjarneheide@hotmail.com eller 51707048. Efter accept på deltagelse indbe-
tales depositum på kunstforeningens konto reg.nr. 1551 konto 16671649 mærket Hamburg og navn. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fra kunstforeningens tur til Hamburg i 
2020 


