
 
Om viseklubben Spelt 
Spelt er en frivillig arrangørklubb i Tromsø som 
ble etablert i 2006.  Vi arrangerer i snitt 2 kon-
serter pr måned, men vanligvis ikke i juli og au-
gust. Konsertarena er vanligvis Vertshuset Skar-
ven.  Medlemskap i viseklubben koster kr 300 pr 
år, og gir rabatt på alle konsertene våre.  Viseartisten Ragnar Olsen er 
styreleder i klubben. 
 

 

Samarbeidspartnere  
Vi samarbeider med Escape Travel som har boo-
ket hotell og fly for oss.  

I visens fotspor til  
 STOCKHOLM 

24.-27. august 2017 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bli med viseklubben Spelt til 
 CORNELIS - JUBILEET 26.08.17 

 
 

 

Priser 
Medlemmer  Kr 8 500 i dobbeltrom  
Andre Kr 9 000 i dobbeltrom  
Tillegg for enkeltrom  kr 835 pr døgn (kr 2 505 tot.) 
Depositum kr 1500  
 
Betalingsfrister 
Depositum (kr 1 500) Mandag 29. mai 
Resten av reisen  (minus dep.) Tirsdag 13. juni 

 
Merk at fristene er endelige og påmeldinga ikke blir registrert før du 
har betalt depositumet.  Bindene påmelding. 

ELEKTRONISK PÅMELDING 
På www.viseklubbenspelt.no  

Kontaktinfo: Telefon 900 14065 / post@viseklubbenspelt.no 



Viseklubben Spelt har lenge 
villet gjøre noe for medlem-
mene og de frivillige, og invi-
terer derfor til konsertreise 
til Stockholm. Reisen varer 
fra torsdag 24. til søndag 27. 
august 2017.  
Målgruppa for turen er med 
andre ord medlemmer og frivillige, og det betyr jo at alle kan være med 
- det er bare å melde seg inn. 
Hvis det er ledige plasser, vil andre også kunne være med. 
 

Reisen 
Fra Tromsø 24.08.17: 
Oppmøte på Langnes flyplass kl.09.00. Fly kl.10.20 via Oslo, ankomst 
Arlanda flyplass i Stockholm kl.13.45. Buss til hotellet. 
 

Fra Stockholm 27.08.17: 
Buss  fra hotellet kl.13.45, fly kl.16.45 via Oslo, ankomst Langnes flyplass 
i Tromsø kl.20.25. 
 

Alle må ha egen reiseforsikring (ferie-/fritidsforsikring), gyldig  
pass og Europeisk helsetrygdkort for å være med på reisen. 
 

__________________________________________________________ 

 
Prisen inkluderer 

Fly Tromsø - Stockholm t/r 
Hotell m/frokost tre netter i dobbeltrom (nb - enkeltromstillegg) 
Transfer til og fra flyplass - hotell i Stockholm 
Konsert:  Cornelis minnekonsert lørdag 26. august på hotel Rival 
Guidet tur i Gamla Stan  
Reiseleder og kunstnerisk guide fra viseklubben Spelt 
 
Øvrige måltider og transport dekkes av hver enkelt deltaker. 

Program 
 

TORSDAG 24. AUG. 
Avreise fra Tromsø, ankomst kl.13.45. Vi sjekker vi og slapper litt av, før vi 
går ut og gjør oss kjent med byen - shopping mm.   
 

FREDAG 25. AUG. 
Omvisning i Gamla Stan med svensk visehistorie 1 - 2 t.  På kvelden går vi 
samlet ut og spiser middag, og avslutter kvelden med en konsert med vise-
sangere fra Yrkestrubadurernas Förening og egne krefter. 
 

LØRDAG 26. AUG. 
Er det Cornelis-konsert på ettermiddag/kveld på Hotel Ri-
val i Södermalm.  Mange artister, bla. Jack Vreeswijk.  Blir 
nok en flott konsertopplevelse og god stemning! 
 

SØNDAG 27. AUG. 
Hjemreisedag fra hotellet kl.13.45 - ankomst Tromsø 
kl.20.25.  
 

Vi tar forbehold om endringer. 
 
 

Reiseledere 
Ragnar Olsen er styreleder i klubben og han er kjent både 
som viseartist, gjennom gruppa Boknakaran og solo, og 
ikke minst som dikter/oversetter for Hålogaland teater og 
andre teatre i Norge gjennom en årrekke.  
Han blir med på turen som en kunstnerisk guide og bidrar 
til å lage et spennende program gjennom sine visevenner i 
Stockholm. 
 
Anne Grete Seljebakk, som er sekretær og styremedlem i klubben, blir med 
som reiseleder, og det vil være andre fra klubbens styre med på turen. 
Kontaktinfo reiseleder:  tlf. 900 14065 

https://viseklubbenspelt.no/medlemskap.php

