Varmt välkommen till sommarens opera, Sverigepremiären av Heinrich Marschners

Operan spelas på stora borggården under bar himmel, med svalor som medaktörer. Kom gärna i god
tid; det tar en stund att promenera från parkeringen/busshållplatsen upp till slottet.
Har du redan biljett, gå direkt in på första borggården, den så kallade förborgen.
Vill du köpa biljett, hämta gästbiljett eller köpa programblad är operans biljettkassa uppbyggd under
det första slottsvalvet. Kassan är öppen från klockan 19 varje föreställningskväll.
Frivillig introduktion i slottskyrkan kl 19:20. Insläpp på borggården (numrerade platser) kl 19:40.
Operan pågår mellan 20:00 – 22:40 (ca) med 25 minuters paus mellan akt 1 och akt 2.
Vid händelse av skyfall måste vi bryta och ta paus, varför föreställningen kan komma att sluta senare.
WC
Toalett finns till vänster på förborgen, efter vår opera-kassa men innan stora borggården.
Klädkod och väder
Kom som du vill, men tänk på att det är en utomhusopera och att det blir kyligt på borggården. Vi har
filtar att låna, en per person. Regnar det fäller vi ut vårt segeldukstak. Paraplyet får du lämna hemma.
Handlingen
Vi har dessvärre inte tekniska resurser för att ha textmaskin på borggården.
Operan sjungs på svenska och texten finns att hämta från vår hemsida för att läsa i förväg.
Ett programblad med sammanfattning av handlingen finns att köpa på turistbyrån i Lidköping, på
naturum samt i operakassan (eller av någon av foajévärdarna) en föreställningskväll på slottet.
Mat och dryck
I pausen finns lättare förtäring att köpa. Vi håller även öppet i slottsträdgården, om vädret tillåter.
Transport/Hitta hit
Buss avgår från Lidköping Resecentrum:
tisdag, onsdag, fredag: kl 16:20 (ankomst 17:10)
lördag, söndagar: kl 18:40 (ankomst 19:30)
Tidigare bussar finns om du vill besöka slottet innan.
Buss hem från föreställningarna:
Varje kväll kl 23:00 (ankomst 23:40)
Taxi Lidköping telefon 0510 - 220 80
Med bil är körtiden ca 30 min (24 km)
Parkeringsbiljett kostar 30 kronor

Än en gång välkommen till en operakväll på Läckö Slott!

