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Elbphilharmonien 
Symfonikoncert med Budapest Festival Orchestra 
Dvoraks 6. symfoni & Beethovens 1. klaverkoncert 
Dirigent: Iván Fischer 
Pianist: Sir András Schiff 

Tirsdag den 26. maj 2020 kl. 20.00 
To-dages tur den 26. – 27. Maj  

 

Elbphilharmonien – et arkitektonisk mesterværk 
 

Elbphilharmoniens verdensberømte koncertsal – rost for sin 
fremragende akustik af kunstnere verden over 

Koncertrejsen tager dig med til Elbphilharmonien medsin verdensberømte koncertsal til et samarbejde 
mellem 2 af Ungarns største musik personligheder på den internationale koncertscene: dirigenten og 
grundlæggeren af Budapest Festival Orchestra Iván Fischer og pianisten András Schiff. 

  
Budapest Festival Orchestra 
Dirigent: Iván Fischer 

  
Pianist: András Schiff 

 
Oplev et slavisk inspireret koncertprogram, der ifølge Schiff og Fischer, vil overraske ved at beskrive et 
dybt, musikalsk slægtskab imellem to så tilsyneladende forskellige komponister som Dvorak og 
Beethoven. 
 
Con amore pris: 3.895 kr. 
Normalpris:   4.195 kr. 

 

 
  
Tilmeldingsfrist 15. jan 2020 
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Koncertrogram:  
 
Antonín Dvořák  
Legende op. 59/6 
Opusteny (Verlassen) op. 29/4 
Slawischer Tanz A-Dur op. 46/5 
 
Ludwig van Beethoven: 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15 
Klaversolist; Andràs Schiff 
 
Antonin Dvorak 
Symfoni nr. 6 i C-dur 
 
 

Mød Koncertrejens gæst, Palle Keldgaard. 

 

Koncertrejsen inviterer til et med møde Palle 
Kjeldgaard, violinist og tidligere orkesterchef for 
Aalborg- og Aarhus Symfoniorkestre. 
Palle Kjeldgaard har gennem sit mangeårige virke i 
det internationale musikmiljø et fået et indgående 
kendskab til den internationale koncertscene.  
Han vil med sin store erfaring og smittende 
begejstring fortælle om aftenens koncert; både om 
komponisterne, kunstnerne og de værker vi skal 
høre- sat ind i et europæisk perspektiv.  

 
 
Vi skal bo på det centrale Hotel Amaron 
Det 4-stjernede Hotel Amaron er indrettet  i 
et tidligere pakhus tæt ved havnefronten i 
bydelen Speicerstadt midt i Hamborgs gamle 
og fasionable havnekvarter, kun knap et 
kvarters gang fra Elbphilharmonien. 
Værelserne på Hotel Ameron Hamburg 
Speicherstadt er indrettet lyst og klassisk.  
Alle værelserne har byudsigt samt eget 
badeværelse med hårtørrer. Fri adgang til 
Wi-Fi og gratis brug af spa- og wellness-
center, sauna og fitnessfaciliteter.  
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Program for rejsen 
 
Mandag den 25. Maj 2020 
 
Kl. 06 – 10 Bussen kører efter den opsamlingsplan, som udsendes på mail straks efter 

tilmeldingsfristen. Vi byder på et rundstykke og en kop kaffe når alle er vel ankommet.  
Vi holder en frokostpause undervejs, hvor koncertrejsen byder på en sandwich. 
Der vil under hele tuden være mulighed for at købe drikkevarer til rimelige priser. 

 
kl. ca. 11 Koncertrejsens gæst Palle Kjeldgaard vil her ud fra koncertens program fortælle om 

komponister, solister orkeste. Vi skal høre om komponisterne Dvorak og Beethoven, om  
The Budapest Festival Orchestra med chefdirigenten Iván Fischer og om den ungarske  
og verdensberømte pianisk András Schiff.   

 
Kl. 15.00  Vi ankommer til Hotel Ameron, hvor der efter check in vil der være tid til et lille hvil og 

evt. omklædning. 
 
Kl. 16.30  Vi begiver os til fods mod Elbphilharmonien, hvor vi har en times tid  på egen hånd til at 

opleve Elbpilharmoniens fantastiske arkitektur og udsigt over byen fra Plaza og langs 
den udendørs balustrade. 

 
Kl. 18.00 Vi mødes på Restaurant Störtenbeker på 6. Etate i Elbphilhamonien, hvor vi skal nyde 

en god 3-retters menu på med udsigt over Elben. (Inkl. prisen, eksl. drikkevarer) 
 

 
Kl. 20.00 Koncert:  
  
 Efter koncerten er der ikke noget fælles program – men måske et lille nachspiel på 

hotellet. 
 
Tirsdag den 23. april 2019 
 
kl. 7 – 10 Vi nyder hotellets morgenbuffet og checker ud fra hotellet. 
 Bagage kan opbevares sikket i hotellets reception 

Herefter er der mulighed at tilbringe dagen i Hamborg på egen hånd. 
 
Kl. 10.00 Du kan også vælge en af disse to aktiviteter: 

Kanalrundfart – se Hamborg fra Elben 
Det er en stor oplevelse at se Hamborg og opleve det enorme havneområde fra 
søsiden. 
 
Du kan også tage med på en guidet byvanding i Hamborg med vores dansk talende 
guide Helge Landskron, der kender Hamborg som "sin egen bukselomme". 
  
Herefter er der tid til at spise en frokost, shoppe og opleve Hamborg på egen hånd indtil 
turen går hjemad kl. 15. 
 

kl. 14.30 Vi mødes på hotellet og pakker bussen. 
 
Kl. 15.00 Vi kører atter tilbage til Jylland. 
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Denne to-dages rejse inkluderer: 
 

• Komplet transportløsning i luksusbus til og fra det valgte opsamlingssted 
• Morgenkaffe med brød og en sandwich i bussen på udrejsen 
• Introduktion til Elbphilharmonien 
• Introduktion til Koncerten ved Palle Kjeldgaard 
• Tre-retters middag i Elbphilharmoniens restaurant Störtenbeker inden koncerten 
• Bedste koncertbilletter i kategori B i Elbphilharmoniens store koncertsal 
• Overnatning på det 4-stjernet Hotel inkl. morgenmad 
• Alle skatter og afgifter betalt 
• Endeligt program med opsamlingsplan tilsendes på mail efter tilmeldingsfristen. 
• Peter Bæk fra Koncertrejsen som rejseleder på hele turen 

 
 
Opsamlingssteder   
- tidsplan udsendes efter tilmeldingsfristen med henblik på effektiv opsamling og kort transporttid 
 

• Aalborg 
• Viborg ved Fotorama 
• Silkeborg, Jysk Arena 
• Kolding, Nordbanevej ved Svane Shipping 
• Haderslev 

 
Der er pt. planlagt opsamling I tidsrummet kl. 6 – 11 med ankomst I Hamborg kl. 15.00 
 
 
Praktisk information 
 
Udrejse tirsdag den 26. maj (opsamling I tidsrummet kl. 6 – ca. 11) 
Ankomst Hamborg kl. 15.00 
Hjemrejse fra Hamborg onsdag den 27. maj kl. 15.00 
Ankomst Jylland mellem kl. 18 og 24 afhængig af destination 
 
Samlet rejsetid: 4,5 – 9 timer afhængig af opsamlingssted på ruten 
 
Maksimum deltagerantal:  50 personer 
Minimum deltagerantal:  30 personer 
 

 

Peter Bæk 
5. Oktober 2019 

 

 


