Bestilling og betaling
Tilmeldingen er bindende, når de 995 kr. er modtaget
senest 14. august 2018
Prisændring
Turens pris er udregnet på grundlag af gældende
priser og afgifter. Anton og August Rejser tager
forbehold for prisændringer. Prisforhøjelser kan ske
på grund af ændringer i transportomkostninger.
Dette vil blive meddelt hurtigst muligt. Anton og
August Rejser giver samtidig prisnedsættelse for
samme forhold. Regulering af den aftalte pris kan
ikke ske senere end 20 dage før afrejsen. Hvis prisen
forhøjes mere end 10 %, er kunden berettiget til at
annullere rejsen og få det indbetalte beløb tilbage.
Anton og August Rejsers aflysning af turen
Skulle Anton og August Rejser se sig nødsaget til at
aflyse turen, betales alle pengene tilbage uden
fradrag.
Anton og August Rejsers ansvar for afvikling af
turen
Anton og August Rejser er ansvarlig for den
aftalemæssige gennemførelse af turen. Konstaterer
gæsten mangler undervejs eller på rejsemålet,
kontaktes Anton og August Rejser straks. Ved tilbud
om hjælp fra Anton og August Rejsers side, kan
kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve
aftalen. Anton og August Rejser påtager sig ikke
ansvar for ændringer, forsinkelser etc., der er en
følge af aftalebrud, trafikuheld, uforudsete trafikale
forstyrrelser, dårligt vejrlig eller andre forhold, som
Anton og August Rejser er uden indflydelse på.

Pris: 995 kr.
Bank: Danske Bank 3193-3205403159
Ved afbestilling senest 14. august 2018
betales 395 kr. af beløbet tilbage. Ved
afbestilling derefter er hele beløbet tabt.
Med hensyn til afbestillingsforsikring er det
en god idé at kontakte pengeinstitutterne,
da de altid har et godt og billigt tilbud.
DETTE ER MED I TURENS PRIS: Bus
Middelfart/Fredericia - Århus t/r, billet til
Carmen i bedste kategori, sandwich på
turen til Århus, introduktion før
forestilllingen, turhjælper og
rejselederassistance under hele turen.
DETTE ER IKKE MED I TURENS PRIS:
Øl og sodavand i bussen

Forsikring
Husk at få tegnet afbestillingsforsikring (evt. i dit
pengeinstitut) og husk det gule sygesikringskort.
Force Majeure
Der tilkommer ikke kunden ret til forholdsmæssigt
afslag, erstatning eller godtgørelse, hvis de
konstaterede mangler før afrejse beror på kundens
egne forhold, udefra kommende omstændigheder,
force majeure eller force majeure lignende forhold.

Af hensyn til reservation af teaterbilletter
bedes I tilmelde jer senest den 14. august
2018.
Henvendelse: Anton og August Rejser
v/ Ole Hansen
Svanevej 2
7000 Fredericia
Telefon: 60 89 11 55
e-mail: antonogaugustrejser@mail.dk
www.antonogaugustrejser.dk
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 1714

Fredericia og Middelfart

Carmen
på Den Jyske Opera
Musikhuset Århus
onsdag den 28. november

Carmen

Program:
Onsdag den 28. november 2018
16.15 Afgang med bus fra Lillebæltshallen i
Middelfart

Verdenspremieren på Georges Bizets Carmen i
1875 var en katastrofe. Desværre døde værkets
komponist tre måneder senere i en alder af 36 år
uden at have oplevet, at hans mesterværk
allerede fra den 2. opsætning blev én af verdens
mest succesfulde og populære operaer.
Generationer af musikforskere og fans har
spekuleret på og diskuteret spørgsmålet om,
hvorfor denne nu udødelige opera med dens
lidenskabelige kærlighedshistorie, uforglemmelige
melodier og inciterende rytmer blev så dårligt
modtaget, og om det var denne frygtelige fiasko,
der tog livet af Bizet.

16.45: Afgang fra Fredericia Banegård
(Jernbanegade)
18.30: Introduktion til forestillingen
19.30: Carmen i Musikhuset Århus
22.45: Hjemad mod Fredericia og Middelfart

Handling:
Carmen, en underskøn kvinde, arbejder på en
cigaretfabrik. Da hun ser soldaten, Don José, som
synes at være den eneste mand, der ikke er
interesseret i hende, forsøger hun at forføre ham.
Det lykkes hende let, og Don José bliver vildt
forelsket i hende. Han opgiver sin forlovede,
Micaëla, og følger med Carmen til smuglerlejren,
hvor hun bor.
Den frie fugl Carmen begynder at kede sig og
falder for en anden mand, den berømte toreador
Escamillo. Don José bliver drevet til vanvid af sin
jalousi og dræber til sidst Carmen uden for
tyrefægtningsarenaen i Sevilla, imens tusinder
tiljubler den sejrende Escamillo…
Carmen synges på fransk med danske
overtekster ledsaget af Århus Symfoniorkester.

Ret til ændringer forbeholdes

