
  
Opera, balett m.m på Gideågården 

Program säsong 2022/2023 (med reservation för ändring)    
15/10  lör. kl. 15.00 Svansjön –inspelad Kievs Nationaloperan, Ukraina  2 tim 9 min    1 paus 

5/11 lör. kl.18.00  La Traviata -MET  3 tim 11 min  inkl. 2 pauser 

2023 

18/3 lör. kl. 17.00 Lohengrin - MET  4 tim 54 min       inkl.2 pauser 

15/4    lör. kl. 18.00 Rosenkavaljeren- MET  4 tim 42 min  inkl.2 pauser 
20/5   lör. kl. 19.00 Don Giovanni - MET        3 tim 14min  inkl.1 paus 

3/6  lör. kl. 19.00 Trollflöjten   - MET          3 tim 30min  inkl.1 paus 

 

Priser  
Entrébiljett inkl. fika i pausen (kaffe & kaka). 310:-/biljett  

Ungdom upp till 26 år : 243:-/biljett  inkl. fika, säg till vid bokning  

Abonnemang på 5 MET föreställningar 1215kr. Måste betalas innan första föreställningen. 

 

Middag. 220:-/middag.  

Vi erbjuder middag 1 timme innan föreställningen  

till alla föreställningar som börjar kl. 18.00 & 19.00 

Måste bokas senast måndag innan föreställning det gäller.  

Med reservation att det måste vara minst 20 st totalt som bokat.  
 

Smörgås. 50:-/smörgås.  Vi erbjuder smörgås i pausen endast till föreställning  

8/3 Lohengri & 15/4 Rosenkavaljeren   

Måste bokas senast måndag innan föreställning det gäller. 

 

Smörgås enkel 30:-/smörgås. Vi erbjuder enkel smörgås i pausen endast till föreställning  

15/10 Svansjön, 5/11 La Traviata, 20/5 Don Giovanni och 3/6 Trollflöjten   

Måste bokas senast måndag innan föreställning det gäller. 

 

Betala till plusgiro 244435-4 senast måndag innan varje föreställning. 

 

Boka biljett inkl. fika och middag/smörgås på Gideågården 

Helst via mail bgf@gideagarden.se eller ring tel. 0663-40015 

Obs! Vi läser inte mailen på helgen. 

Ej avbokad biljett/middag debiteras. Avboka senast 3 dagar innan föreställningen. 
 

Öppettider mån-fredag  8.00–16.00 & mån-ons 17.00–21.00 . 

Samt 2 timmar innan föreställningen börjar. (ej mail)   

Mer info om föreställningen på  www.gideagarden.se       
 

Buss bokas med Monica 070-511 39 16.  Bussen utgår från Ö-vik. 

70:-/person  (men glöm inte boka entrébiljett också.) 

mailto:bgf@gideagarden.se
http://www.gideagarden.se/

