
 

 

 

 

 

 

 

Oslo-filharmoniens Venner 

Gøteborg 4. – 5. mai 2023  

Program 
- Alle påmeldte kommer seg til Gøteborg den 4. mai og tar inn på bestilt rom på 

Elite Park Avenue Hotel. Kungsportavenuen 36. Superior dobbeltrom med 
frokost. Tidligste innsjekk er kl. 15.00. Utsjekk neste morgen tidligst kl. 11.00. 
 

- Vi samles på hotellet til felles middag kl. 15.00. Der blir det orientering om 
begivenheten resten av ettermiddagen og kvelden. 
 

- Kl. 16.10 går vi fra hotellet 200 meter til Gøteborg konserthus, Gøtaplatsen 8. 
Der skal vi være tilskuer under prøvene som begynner kl. 16.30 for konserten 
senere på kvelden. 
 

- Etter første del av prøvene, ca. kl. 17.15, går vi tilbake til hotellet. 
 

- Ca. kl. 18.00 går vi tilbake til konserthuset og deltar kl. 18.30 på introduksjonen til 
konserten, som tilsvarer Bak Notene i Oslo Konserthus. Det varer i 30 minutter. 
Deretter begynner konserten i Stora salen. 
 

- Ca. kl. 21.30 er konserten slutt og vi går enkeltvis tilbake til hotellet. 
 

- Ca. kl. 22.15 er det treff på hotellet med orkesterets musikere hvor vi har en 
hyggelig runde så lenge hver enkel ønsker å delta. 
 

- Etter frokost neste morgen reiser vi enkeltvis tilbake fra Gøteborg. 



Oslo-filharmoniens Venner, Gøteborg – Mai 2023 

 

Oslo-filharmoniens Venners arrangement ledes av Ole Arnt Westberg, med 

Elisabeth Wiser som støtte. 

 

Informasjon om konserten: 

Oslo-filharmonien spiller med sin 1. gjestedirigent Manfred Honecker.  

Før pausen: Robert Schumann Pianokonsert. Solist er Martin Helmchen.  

Etter pausen: Beethovens Symfoni nr. 3, Eroica. 

 

NB: Hver enkel må kjøpe billett på nettet til konserten i Gøteborg konserthus. Kr. 

370 til 539 per billett. Gå inn på https://www.gso.se/konserter 

 

Reise 

Reisen til/fra Gøteborg – om den går med tog, buss eller bil, ordnes også av den 

enkelte. 
 

Overnatting 

Vi bor på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, Gøteborg. 

Det er kort avstand fra hotellet til konsertlokalet, og til/fra jernbane/busstasjon er det 

enkelt å benytte seg av taxi – eventuelt en 20 minutters spasertur. 

Prisen er kr 1 995,- per dobbeltrom per natt inkl. frokost.  Ved behov for enkeltrom, ta 

kontakt med Ragnhild i The Vibe: ragnhild@thevibe.no.  

Innsjekk er tidligst kl. 15.00, og utsjekk innen kl. 11.00. 
 

Betingelser og bestilling 

Bestilling må skje til ragnhild@thevibe.no. Husk å oppgi fullt navn på den/de reisende 

samt telefonnummer og om det ønskes dobbelt- eller enkeltrom.  Ved bestilling vil det 

oppholdet faktureres i sin helhet med 7 dagers forfall. 

Avbestilling mot gebyr 

Ved avbestilling før avreise gjelder følgende gebyrer: Avbestilling etter bekreftelse og 

inntil 21 dager før avreise medfører et gebyr på kr 500,- per person. Senere avbestilling 

enn dette gir ingen refusjon. 

 


