
  

 

 

 
Kulturföreningen Katrina 

Operaresa till Tallin 27 – 29 oktober 2018 
i arrangemang av Axtours resebyrå 

 
Kulturföreningen Katrina arrangerar en operaresa till 100-års jubilerande Estland och Tallinn i höst.  Vi ser 

Charles Gounods ”Faust”, på Estlands Nationalopera, i en tolkning av firade ryske regissören Dmitri 

Bertman, konstnärlig ledare för statsoperan Helikon i Moskva.  Innan föreställningen guidad rundtur på 

operahuset.  En spännande vandring i Gamla stan väntar där vi bland annat ser den vackra Alexander 

Nevskij-katedralen och vårt besök på konstmuséet KUMU är en av resans höjdpunkter.  Vi bor på 4-

stjärniga Hotel Tallink City Hotel centralt beläget med endast ett par minuters gångavstånd till Gamla 

Stan.  Under resan ges också tid att på egen hand upptäcka Tallinn.    

Varmt välkommen! 

Lördagen 27 oktober 
Samling i terminalen, Västra hamnen vid 00:15.  Axtours representant Yvonne Cronström möter upp och 
delar ut färdbiljetterna.  Vi går ombord på Tallinks M/S Victoria I och inkvarterar oss i våra hytter. Vi 
lämnar Mariehamn vid 01:00.  Mellan 07:00 – 09:30 serveras specialfrukost i restaurant Grill House och 
vid kl. 10:00 anlöper vi Tallinns hamn.  Från hamnen åker vi först till hotellet och lämnar in vårt bagage.  
    
Vårt besök i Estland börjar med guidad vandring genom Tallinns gamla stad som är fylld av vackra, 

medeltida kalkstenshus.  Den nedre staden, var historiskt köpmännens och handelsmännens stad, och 

den övre staden, Domberget, var kyrkans och adelns stad.   Under vår vandring får vi bland annat se den 

vackra Alexander Nevskij-katedralen, Sankt Olavs kyrkan, Rådhuset vid det pittoreska torget och Svart-

brödrahuset.  Vår promenad avslutas vid vår restaurang där vi äter gemensam lunch.  Eftermiddagen fri. 

Innan kvällens operaföreställning går vi en guidad tur i det vackra operahuset byggd i jugend och 

klassicistisk stil.  Vi får oss berättat husets historia och får veta vad som händer bakom scenen innan en 

föreställning börjar.   

Verklighetens Faust Huvudpersonen i operan är en sägenomspunnen gestalt från medeltiden, dr Johann 

Faust, beskriven som bedragare och utövare av svartkonst. Faust skall ha dött ca 1540 under mystiska 

omständigheter och det är den händelsen som är orsak till att sägnen blev omtalad.  Dr Faust lär ha sålt 

sig själv till djävulen som till slut hämtade honom. Omkring 1750 dramatiserades sägnen av den tyske 

dramatikern och författaren Gotthold Lessing. Han var den förste som betraktade Faust som en ädel 

människa på jakt efter sanningen. Faust kunde därför inte bli djävulens byte. För den unge Goethe blev 

Faust en symbol för den människa som ständigt kämpar mot högre mål. 



  

 

Gounod hade redan 1839 beslutat att skriva en opera på Faustmotivet men det dröjde 20 år innan den 

blev verklighet. Verket skrevs ursprungligen som sångspel med talad dialog. Musiken komponerades 

huvudsakligen åren 1857-1858 och operan uruppfördes på Théâtre Lyrique i Paris den 19 mars 1859. 

Mottagandet blev kyligt, delvis beroende på att operan saknade balett.  Gounod var övertygad om att 

operan skulle passa bättre på den mer prestigefyllda Parisoperan och började omarbeta sitt verk. Tio år 

senare sattes en omarbetad version, med en balett i sista akten, upp på Parisoperan med Kristina Nilsson i 

rollen som Margareta. Den blev en stor succé och gavs i medeltal 125 gånger enbart på Stora Operan 

under vart och ett av de följande åren. Där har Faust blivit det överlägset mest spelade verket med över 

2000 föreställningar.  Originalet består av fem akter. 

19:00 Faust, en operaföreställning i två akter.  Speltid ca 3 h inklusive paus.  Föreställningen framförs på 

franska med text på engelska. I rollen som Faust hör vi den spanske prisbelönte tenoren David Astorga 

och den gamle Fausts roll sjungs av Mart Madiste.  I övriga roller hör vi Priit Volmer som Mephistopheles, 

Perrine Madoeuf som Marguerite, Rauno Elp som Valentin och Helen Lokuta gör rollen som Siebel. 

Estniska nationaloperans orkester och kör dirigeras av dess chefdirigent Vello Pähn.  Våra biljetter är i 

kategori A på parkett och balkong.   Tillbaka på hotellet vid 22:30-tiden där en lätt vickning väntar oss. 

Söndagen 28 oktober 
Frukostbuffé.  Fritt program eller möjlighet att delta i museibesök under dagen.  De som önskar kan 
boka Spa-behandling på vårt hotell eller på egen hand utforska Tallinn. Ni bokar era behandlingar 
själva genom att kontakta salongen.  https://www.tallinkhotels.com/tallink-city-hotel/hera-salongid/. 
 
Museiprogram - tillägg 
KUMU konstmuseum och dess samlingar omfattar estnisk konst från 1700-talet och framåt.   Museet, som 
ritats av den finske arkitekten Pekka Vapaavuori, ligger dramatisk beläget vid kalkstensplatån Lasnamägi 
(Laxberget) och sträcker sig till Kadriorg (Katarinadalen). Museibyggnadens postmoderna arkitektur är ett 
konstverk i sig och är uppförd i en kombination av kalksten, patinerad koppar och glas.  Muséet består av 
sju våningar och en stor del är beläget under marken, vilket får det att se mindre ut än vad det egentligen 
är.   År 2008 utsågs KUMU Tallinn till årets europeiska museum av European Museum Forum.  Förutom att 
visa upp det bästa inom inhemsk och internationell konst anordnar museet flera kulturevenemang under 
året.  Vi går en guidad rundtur på muséet och har därefter egen tid att på egen hand titta runt.  Lunch på 
egen hand.  Vid 16-tiden återsamling på hotellet för att gemensamt bege oss till hamnen och Tallinks 
fartyg M/S Baltic Queen som avgår kl 18:00.  Vi börjar med att äta smörgåsbord tillsammans innan kvällen 
är fri.   
 
Måndagen 29 oktober   Vid 04:50 är vi tillbaka i Mariehamn. 
 
Hotell: Tallink City Hotel ****  A. Laikmaa 5, 10145 Tallinn, Estland.  Telefon: +372 630 0808 
https://www.tallinkhotels.com/tallink-city-hotel/  
 
Resefakta:  Pris: 329 euro/person vid minst 20 deltagare.  Del i B2 hytt tur/retur på Tallink & Silja Line, 
Specialfrukost på båten.  Del i dubbelrum 1 natt på 4-stjärniga Tallink City Hotel, guidad stadsvandring 
med engelskspråkig lokalguide, 2-rätters lunch med 1 glas vin/öl, guidad rundtur på Estlands 
Nationalopera, operabiljett i kategori A, lätt vickning inklusive 1 glas vin/öl, smörgåsbord inklusive dryck 
på Tallink Baltic på hemresan.  Transfer tur/retur hotellet.  Reseledning från Axtours. 
Tillägg: Enkelhytt, kategori B/enkelrum 70 euro. Boende i A-hytt ombord, i dubbelhytt 40 euro/person.  
Boende i enkelhytt, kategori A /enkelrum 150 euro.   Tillägg utfärd till KUMU 18 euro/person.   
Anmälningsavgift 70 euro debiteras vid anmälningstillfället.  Slutbetalning förfaller den 28 september 
Avbeställningsregler - mer än 28 dagar innan avresan = anmälningsavgiften, 14-27 dagar före avresa 25% 
av resans pris, 7-13 dagar före avresa 50% av resans pris, därefter 100% av resans pris.  Vi reserverar oss 
för eventuella programändringar samt prisändringar som vi i dagsläget ej kan överblicka.   
Bokning och anmälan:  Axtours resebyrå, Storagatan 14, 22100 Mariehamn.  Telefon: 512 17. 
E-post:  info@axtours.ax.  Resan har begränsat antal platser och snar bokning rekommenderas. 
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