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Senioruniversitetet Västerås 
 

 

 

Maskeradbalen – Opera på Skäret 

Söndag 28 augusti 

 
Opera på Skäret utanför Kopparberg ger Maskeradbalen av Giuseppe Verdi, det enda storverket i 

operahistorien som har handlingen förlagd till Sverige. Föreställningen framförs på originalspråk. Så 

känn dig välkommen till en ”svensk” opera – med sång på klingande italienska! 

Giuseppe Verdi baserade Maskeradbalen på ett libretto som kretsar kring mordet på Gustav III 1792. 

Men efter motstånd från den italienska censuren förlades handlingen istället till Boston och den 

svenske regenten byttes ut mot en amerikansk guvernör. 

När Opera på Skäret nu sätter upp operan blir det i en hög-dramatisk blågul version, med Gustav III i 

fokus och handlingen förlagd till operan och hovet i Stockholm. 

I rollerna ses och hörs handplockade internationella stjärnsolister från ett tiotal länder. Svenska 

Kammarorkestern leds av italienske dirigenten Lorenzo Coladonato.  

Föreställningen textas till svenska på skärm. Läs mer på www.operapaskaret.se  

 

11:00        Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 

Vi äter 2-rätters lunch på Bångbro Herrgård innan föreställningen. Biljetter på Parkett B Rad 8-12. 

Ca 20:00   Åter i Västerås     

 

Anmälan senast 30 juni.  

Kostnad 1500 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 11 juli. 

 

 

 

Årsta slott och ”Kakslottet” 

Torsdag 1 september 
 
Vi besöker Årsta slott beläget tre mil söder om Stockholm. Slottets rika historia speglas av de som 

bebott slottet, bl.a Aftonbladets grundare Lars Johan Hierta och Fredrika Bremer, tidig förkämpe för 

kvinnors rättigheter. Här kan man följa Fredrikas fängslande liv genom bevarade möbler och 

personliga föremål.                                

Läs mer på   www.arstaslott.com                                           Foto: Johan Gustafsson                                                                      

 

Vi kommer att guidas inne i slottet och i den tillhörande vackra Engelska parken.                                                               
Vi äter lunch i den närbelägna golfrestaurangen Haninge strand.      
På hemvägen stannar vi vid Taxinge slott, mera känt som Kakslottet. Där kan den som vill dricka 

kaffe i slottets café eller besöka slottsboden. 
 

08:45        Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 
08:55        Avresa från Hälla 
Ca 17:15   Åter i Västerås   

   
Anmälan senast 10 augusti.  

Kostnad 650 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 24 augusti. 

 

 

 

 

 

http://www.operapaskaret.se/
http://www.arstaslott.com/


 

 

 

Spritmuseum och Waldemarsudde  

Fredag 23 september 

 
Spritmuseum ägs och drivs sedan 1992 av stiftelsen Vin & Sprithistoriska museet och finns sedan 

2012 på Djurgårdsstrand. Spritmuseum beskriver alkoholkulturen över tid i Sverige. Utställningar som 

visas är bland annat Ginlandet Sverige, Dryckeslandet Sverige och Absolut Art Collection.  

Vi får visning av Dryckeslandet Sverige. Vi får också tid att mingla med ett glas mousserande eller 

alkoholfri hantverkscider i övriga utställningar.  

Vi äter gemensam lunch i restaurangen på Spritmuseum. 

Efter lunch besöker vi Prins Eugens Waldemarsudde beläget på södra Djurgården. Museet består av 

huvudbyggnad Slottet och separat konstgalleribyggnad samt en blomster- och skulpturpark. Vi får 

guidade visningen i skulpturparken. Visningen inleds med en kort introduktion till prins Eugen och 

sällskapsvåningen.  

Utställningar att se på egen hand är av Ann Wolff, Hugo Alfvén, Önningebykolonin på Åland och 

Isaac Grünewald. 

 

09:00       Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 

09:10       Avresa från Hälla busshållplatsen 

Ca 17:30  Åter i Västerås 

 

Anmälan senast 31 augusti.  

Kostnad 1050 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 8 september. 

 

 

 

 

Konstnärsresa till Lena Linderholm i Stallarholmen 

Onsdag 12 oktober 

 
Lena A Linderholm – en av Skandinaviens mest älskade    

konstnärer skapar sitt unika konstnärliga uttryck med en 

tydlig doft av Provence. Det är de färgrika och glada 

tavlorna, textilierna, keramiken och böckerna som är 

kännetecknande för Lenas konstnärliga skapande.  

De vanligaste motiven är blommor och frukter av olika slag.  

Välkommen att bli inspirerad. 

 

Lunch på Megs Kök och Trevligt där Claes Möllberg 

underhåller med sång och musik innan vi avslutar dagen    

med en visning av Lenas galleri. 

 

09:20      Avresa från turistbusstationen vid Centralen 

09:30      Avresa från busshållplatsen Hälla  

Ca 16:30 Åter i Västerås 

 

Anmälan senast 11 september.  

Kostnad 680 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 25 september. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sturehovs slott och Tumba pappersbruk 

Torsdag 27 oktober 
 
Sturehovs slott stod klart 1781 och har betraktats som en av landets vackraste byggnader i gustaviansk 

stil, arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz. Det har en unik samling av Mariebergskakelugnar vilka är 

berömda för sin kvalitet, sina många färger och sin klara glasyr. Slottet renoverades senast 2010 då 

Kronprinsessan Viktoria hade sin bröllopslunch här, dagen före bröllopet. Efter guidningen kommer 

också vi att inta vår lunch här. Läs mer på www.sturehov.se  
Tumba bruk grundades 1755 då riksbanken ville sätta stopp för falska sedlar. Ett sätt var att tillverka 

papper som var svårt att kopiera. Pappret som började tillverkas här hade många vattenmärken och 

vitstämplar vilket gjorde förfalskningar svårt. På sedlarna fanns dessutom en finstilt varning ”den som 

denne sedel efterapar skal warda hängd”. Idag finns betydligt fler säkerhetsdetaljer i sedlarna. 2002 

sålde Riksbanken Tumba Bruk, papperstillverkningen är kvar, men tryckningen av sedlarna har flyttat. 

Bebyggelsen i bruksområdet är i princip oförändrad sen 1950-talet. Läs mer på 

www.tumbabruksmuseum.se 

 

10:00      Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 

10:10      Avresa från Hälla busshållplatsen 
Ca 17:30 Åter i Västerås 
 

Anmälan senast 28 september.  

Kostnad 750 kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 12 oktober. 

 

 
 

Linné med Linnéa i Uppsala 

Onsdag 16 november 

 
Carl von Linné har kallats ”en av världens mest hyllade vetenskapsmän genom tiderna”. Denne 

prästson med rötterna i den småländska myllan blev professor i botanik och medicin i Uppsala. Idag 

får vi få veta allt om denne färgstarke person som levde ett otroligt fascinerande liv, vars system vi 

använder över hela världen än idag! 

I Uppsala möts vi av den auktoriserade guiden Linnéa Sallay som även är operasångerska & violinist.  

Vi börjar dagen med en spännande visning av Linnémuseet - Carl von Linnés bostad i hans egen 

botaniska trädgård vid Svartbäcksgatan. Museet är ett levande dokument över livet på 1700-talet och 

Linnés ovärderliga vetenskapliga gärning. Under förmiddagen blir det även tid till besök på 

Upplandsmuseet. Detta intressanta museum ligger på en liten holme mitt i Fyrisån, inrymt i 

Akademikvarnen från 1700-talet.  

Vi serveras lunch på Borgen invid Fyrisån. En fantastisk byggnad i nationalromantisk stil från 1911, 

där Orphei Drängar numera har sin hemvist med repetitioner i den stora Alfvénsalen.  

Efter lunch tar vi plats i en av Borgens vackra rum för dagens musikteater – ”Gud skapade, Linné 

ordnade”. Med sång, fiol, piano, dragspel, scenkläder och rekvisita gjuter artisterna - Linnéa Sallay & 

Christer Odlander - liv i Carl von Linnés liv. 

 

09:00       Avresa från turistbusshållplatsen vid Centralen 

09:10       Avresa från Hälla busshållplatsen 

Ca 17:00  Åter i Västerås     

 

Anmälan senast 19 oktober.  

Kostnad 1150  kr oss tillhanda på PG 44 83 88-9 senast 4 november. 

 

 

http://www.sturehov.se/
http://www.tumbabruksmuseum.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Välkommen till SUV:s resor! 

Boka på www.suvaros.se eller sänd oss ett mail på info@suvaros.se 

 

Senioruniversitetet Västerås 

Viktor Larssons plats 1, 722 14 Västerås 

 

Telefon 072 – 453 01 97 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suvaros.se/
mailto:info@suvaros.se

