
 

 

GSV KULTURRESA DEN 21–22/4, 2022  

Klang och jubel, äntligen kan vi njuta av våra Symfoniker på plats i Konserthuset, delta i 

Fika-stråk och att få lära känna musiker och dirigenter på våra Vänträffar. Det händer mycket 

på en gång och det känns därför naturligt att på denna mjuka våg av musik planera in en ny 

och lite längre resa med vännerna. Resan är öppen för alla medlemmar i GSV. 

Veckan efter påsk gör vi en kulturresa i Skarabygden. Sture Carlsson väckte tanken på att 

besöka Vara Konserthus i samband med vår tur till Öckerö med s/s Bohuslän. Sture som är 

ordförande i Vara Konserthus och f.d. konserthuschef planerar att resa med oss som 

ciceron. Den föreställning som vi skall se på torsdagskvällen är en mycket annorlunda och 

unik dansupplevelse, ”Graces” som är inspirerad av skulpturen De tre gracerna av Antonio 

Canova. Den vackra ursprungsstatyn står i Eremitaget i St. Petersburg.  

Följ länken, bläddra ner och se filmen på 1:37 min. http://www.silviagribaudi.com/graces/.   

  

Övernattar gör vi på Best Western Jula Konsthotell i Skara. Hotellet har en unik samling av 

äkta konst av Anders Zorn, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Bengt Lindström, Peter Dahl & 

Jenny Nyström. Vi får en privat visning. 

   

Varnhem Klosterkyrka  

http://www.silviagribaudi.com/graces/


 

 

Preliminärt program, med hållpunkter skickas ut i början av 2022 

 
Bokning, Betalning och Villkor 

Följande ingår i grundpriset: Per person del i dubbelrum kr 3 700 

Tillägg rum för eget bruk    kr    500  

- Privat buss till vårt förfogande under två dagar 
- En natt del i dubbelrum på Best Western Jula Konsthotell 
- Lunch dag 1, middag i samband med föreställningen, en frukost och en fika  
- Måltidsdryck, mineralvatten eller en öl per person vid lunch och middag 
- Specialvisning av Varnhem Klosterkyrka och Katagården 
- Grace, föreställning på Vara Konserthus 
- Konstvisning på hotellet med en ”cocktail” 
- Musikstund och privat visning av Skara Domkyrka 
- Kortare stopp vid en av Hornborgasjöns fågelstationer (öppnar i mars 2022) 
- Peter Schéle och Sture Carlsson är med som ciceroner. Bea Bengtsson guidar 
 

Priset är baserat på 30 betalande deltagare och gäller för GSV medlemmar 2022.  

Bokning: Vi önskar skriftlig anmälan via mejl till travelbybea@gmail.com med namn, antal, 

adress, telefon och mejladress. Saknar du mejl går det bra att ringa Bea Bengtsson på 

telefon 070 797-6485 

Betalning: Endast mot faktura som kommer att mejlas eller postas.  

Villkor:  Efter betalning, om FHM avråder från resa och sammankomster p g a pandemin och 

smittorisk, så kommer vi att återbetala hela summan och samtidigt hitta ett nytt datum för 

arrangemanget. 

Eventuell egen avbokning om resan genomförs enligt planer:   
Anmälningsavgiften på 500 kr erläggs mot faktura och är ej återbetalningsbar vid eventuell 
avbokning 
Slutbetalning mot faktura 30 dagar innan avresa, villkor finns på fakturan 
 
Med reservation för ändringar som ligger utanför vår kontroll. 

Bekräftelse på bokning skickas omgående. Information och dagsprogram skickas ut senast 

14 dagar innan avresa. 

 

Göteborgs Symfonikers Vänner i november 2021 

Bea Bengtsson 

Mejl: travelbybea@gmail.com 

Telefon: 070 797-6485, måndag-fredag 

mailto:travelbybea@gmail.com
mailto:travelbybea@gmail.com

