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OPERABESÖK & JERNKONTORSAFTON 
 

 
 

Svenska Bergsmannaföreningen inbjuder till operamatiné med efterföljande 
supé på Jernkontoret. 

 

 

Tid/plats: Lördag den 17 mars, 2018, kl. 15:00, Kungliga Operan, Stockholm 
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A I D A 
 

När VÄRLDEN står i LÅGOR  

behövs KÄRLEKEN som mest 
 

Kan kärleken övervinna allt? Mot en kuliss av krig, religion och makt håller ett samhälle på att falla samman. Här 

hittar vi unga Aida, mitt i korselden mellan två stridande parter och fångad av fienden. Mot allt förnuft förälskar 

hon sig i Radamès. Vi ser den omöjliga men obevekliga kärleken mellan två unga människor kämpa mot en 

fullständigt kaotisk verklighet. 

 

Opera i tre akter: speltid ca 3 timmar inklusive paus 

Musik:    Giuseppe Verdi 

Text:    Antonio Ghislanzoni  

Regi:     Michael Cavanagh 

 
Scenogranfi & Kostym:   Magdalena Åberg  
 
    

 
Efter operan går vi till Jernkontoret där välkomstdrink och supé väntar kl. 18:30,  

 med förrätt, öl, snaps, varmrätt, vin, kaffe & kaka. 
 
 

Kostnad Operan  Parkett: 630 kr/person och 3:e nedre raden: 330 kr/person 

Supéavgift:   510 kr/person (teknolog 275 kr) 

Anmälan görs genom inbetalning till SBF på bankgiro 974-0507  senast den 27 oktober, 2017. 

Vänligen ange namn på deltagare, antal biljetter parkett eller 3:e raden och antal supé.  

 
OBS! Begränsat antal biljetter till Operan. 

Vid överbokning gäller turordning enligt betalningsdatum! 

Välkomna! 
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Svarstalong:       

Insändes till SBFs kansli, Box 1721, 111 87 Stockholm, eller via 

e-post kansli@bergsmannaforeningen.se   

 

Jag/Vi kommer gärna till Operabesök med Jernkontorsafton den 17 mars 2018. 

Namn: 

Medföljande: 

Tel dagtid: 

 

Önskar för operabesök   st parkett á 630 kr st 3:e nedre raden á 330 kr 

  

Deltar i supén   st á 510 kr (teknolog 275 kr) 

 

Summa:   kr 
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