VANDRINGAR,
UTFLYKTER
SKANDINAVISKA KLUBBENS UTFLYKTER OCH RESOR
ĨƚĞƌŵŝĚĚĂŐƐͲ ŽĐŚ
ŬǀćůůƐƵƚĨůǇŬƚƚŝůůdĞŵŝƐĂƐ
ĚĞŶϭϱĨĞďƌƵĂƌŝ
&ƂůũŵĞĚƉĊĞŶĞĨƚĞƌŵŝĚĚĂŐƐͲ
ŽĐŚŬǀćůůƐƵƚĨůǇŬƚƚŝůůdĞŵŝƐĂƐ͘
>ćƐĂƌƚŝŬĞůŶŝƚŝĚŶŝŶŐĞŶŽĐŚ
ŚćŶŐƐĞĚĂŶŵĞĚƉĊĞŶ
ĂŶŶŽƌůƵŶĚĂƵƚĨůǇŬƚ͘
&ƂƌĞĚƌĂŐĞƚ ƉĊ ŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞƚ
ćƌƉĊĞŶŐĞůƐŬĂ͘

Konsertresor från San Agustín till
Auditorio Alfredo Kraus
ZĞƐĂŶƵƚŐĊƌĨƌĊŶ^ĂŶŐƵƐƚŝŶŬů

ϭϰ͗ϰϬƉĊĞĨƚĞƌŵŝĚĚĂŐĞŶ͘Ğ
Verk framförda av Orquesta Filarmonica de Gran Canaria
ƐŽŵďŽƌŝ>ĂƐWĂůŵĂƐŽĐŚǀŝůů
ĚĞůƚĂƚĂƌƐŝŐƐũćůǀĂƚŝůů^ĂŶ
9 februari
BERNSTEIN On the Town
ŐƵƐƚŝŶĨƂƌĂƚƚĂŶƐůƵƚĂĚćƌ͘
DEBUSSY Nocturnos
,ĞŵĨćƌĚĞŶƉĊ ŬǀćůůĞŶŐĊƌǀŝĂ
BERNSTEIN On the Waterfront
^ĂŶŐƵƐƚŝŶŽĐŚƐĞĚĂŶƵƉƉƚŝůů ƵƐƐƐƚĂƌƚĂƌĨƌĊŶ^ĂŶ
DEBUSSY Iberia
>ĂƐWĂůŵĂƐ;ŚŽƚĞůůͿ͘
ŐƵƐƚŝŶ;DŽŶƚĞZŽũŽͿŬů

2 mars

LISZT Los Preludios

ϭϰ͗ϯϬ
DĂǆϮϬĚĞůƚĂŐĂƌĞ
LISZT ƚĞƌĨćƌĚŚĞŵĨƌĊŶdĞŵŝƐĂƐ
Concierto para piano no.1
;ĞũŚĂŶĚŝŬĂƉƉĂŶƐƉĂƐƐĂƚ SAINT-SAËNS Sinfonia no.3 Con órgano
ǀŝĚŚĂůǀͲĞůǀĂƚŝĚĞŶƉĊ
ƉĊŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞƚͿ
23 mars
STRAUSS
Muerte y transfiguración
ŬǀćůůĞŶ͘
FAURÉ Réquiem
WƌŝƐ50€ ĨƂƌŵĞĚůĞŵŵĂƌ͘;ŝŶŬůƵĚĞƌĂƌďƵƐƐ͕ďĞƐƂŬŽĐŚĨƂƌĞůćƐŶŝŶŐ
ƉĊŽďƐĞƌǀĂƚŽƌŝĞƚƐĂŵƚŵŝĚĚĂŐŵĞĚƚĂƉĂƐ͕ƉĂĞůůĂŽĐŚĞƚƚŐůĂƐǀŝŶͿ
6 april
DEBUSSY Preludio a la siesta de un fauno
ŶŵćůĂŶŽĐŚďĞƚĂůŶŝŶŐŝĞǆƉĞĚŝƚŝŽŶĞƌŶĂ͘
DEBUSSY Fantasía para piano y orquesta

ALBÉNIZ Suite Española
RAVEL Bolero

sćůŬŽŵŶĂƂŶƐŬĂƌ,ƵŐŽZǇǀŝŬ ŽĐŚ^ŽůǁĞŝŐ>ĂŶƐŐĊƌĚ

Konserten börjar kl. 20.00 och slutar omkring kl. 22.00.

utflykt till agaete 22 februari

Vi besöker trädgården El Huerto de Las Flores, där det finns
många exotiska träd som man inte finner på så många andra
platser här på ön. Vi ska besöka en kaffeodling där vi får se hur
kaffebuskarna odlas där vi givetvis provsmakar det goda kaffet
från Agaetedalen.
Vi ska också till den Arkeologiska Parken: Maipez en plats som
var helig för urinnevånarna och där man begravde människor
för över 1300 år sedan. På bussen kommer vi att prata om
kaffeodlingen här i Agaete, om tsunamin i Agaetedalen, om
Agatha Christis novell om stranden i Agaete och mycket annat.
I hamnorten Puerto de Las Nieves, alldeles intill Agaete har vi
tid att gå på egen hand och äta lunch och titta i alla små butiker
som finns där.
Pris: 25 euro för medlemmar.
Priset inkluderar bussresan, guidning, inträden till de 3
platser som vi ska besöka och förmiddagskaffe.
Föranmälan. Betalning senast den 16 februari.
Buss hämtar upp i San Agustín kl. 8.45
och sedan vid Hotell AC i Las Palmas kl. 9.30.

