Passionsspelen i Oberamm ergau 2020

Oberamm ergau
Av passionsspel är nog de i Oberammergau de mest välkända. Hit kommer, vart tionde år, människor
från hela världen för att uppleva spel som är något utöver det vanliga. Fantastiska skådespelare och
skönsjungande musiker framför en gripande föreställning om passionshistorien. Detta är ingen vanlig
turistresa – följ med du också!
Passionsspelen i Oberammergau är för många ett begrepp och ger hos de flesta ett bestående och djupt
intryck. På ett innerligt, estetiskt och folkligt sätt framförs, av ortsbefolkningen, Jesu lidandes historia
ackompanjerad av vacker musik. Passionsspelen ger något till alla. De griper tag och gör åskådaren näst
intill närvarande i händelserna som utspelar sig på scenen. Spelen är trogna mot bibeltexterna och får
genom den nära förankringen hos byborna i Oberammergau en intensitet som påverkar. Man blir som
besökare i Oberammergau påmind om den glädje och stolthet som folket i byn har inför sin uppgift att
gestalta Jesu lidandes historia. På restaurangen eller i affären kan man möta en Petrus, Johannes eller
Maria och bland barnen kanske man känner igen några som medverkade i föreställningen. Under de
månader som spelen pågår är byn Oberammergau på olika sätt genomsyrad av passionsspelen till såväl
historien bakom spelen som till de texter som spelen utgår ifrån.

Resan dag för dag
Dag 1 - Fredagen 22 maj
Avresa

M

Avresa från Stockholm eller Köpenhamn med Lufthansa
till München. Vid ankomst får vi transfer till Vienna
House Martinspark hotel i Dornbirn. Hotellet är 4 stjärnigt och ligger mycket centralt. Hotellet är arkitekt ritat
och håller hög standard. Efter vi har checkat in så bjuds
det på en välkomstmiddag på hotellet.

Historia

Teatern

År 1632 hemsökte svenska trupper Oberbayern under
ledning av Gustav II Adolf. Därmed blev även Oberammergau drabbat. Svenskarna plundrade och härjade. I krigets
spår kom pesten med så stor kraft att man fruktade totalt
utdöende i hela Oberbayern. Oberammergau undgick länge
farsoten. En av byns egna, Schisler Kaspar som tagit plats
som dräng i en grannby greps av hemlängtan och smög sig
hem osedd en natt, förbi vakterna som posterats ut. Han var
redan smittad och två dagar senare var han död. På några få
dagar hade 84 personer drabbats. Oberammergaus råd samlades till överläggningar i kyrkan och träffade en överenskommelse om att vart 10:e år uppföra ett spel till minne av Jesu
Kristi lidande, om de bara förskonades från farsoten. Sedan
detta löfte avgivits avled ingen i församlingen. Detta var
1633 och 1634 uppfördes de första spelen.

Från början uppfördes spelen på kyrkogården. Först 1820
fick man en passionsspelhall. Den nuvarande karaktären fick
passionsspelsteatern i samband med en ombyggnad som var
klar 1930. Byggnaden består av en friluftsscen med bakgrundsbyggnad. En mindre scen med ridå befinner sig bakom
friluftsscenen. Teaterns bakre del som rymmer åskådardelen
har 5200 sittplatser under tak.

Därefter uppfördes spelen vart 10:e år – med undantag att
de efter 1674 års spel uppfördes nästa gång redan 1680 –
troligen ansåg man det lämpligt att förlägga passionsspelen
till jämna årtionden.
Texten har moderniserats men spelets struktur med dess
levande tablåer från Gamla Testamentet samt de agerande
scenerna från Nya Testamentet har behållits i ursprungligt
skick. Musiken till passionsspelen är en nyhet som introducerades år 1815 av en skollärare från byn som hette Rocus
Dedler. Det var hans idé att använda sig av en stor kör som
inramning till skådespelet. De både deklamerar texten och
sjunger, därigenom binder de ihop spelets olika delar samt för
handlingen vidare.

Dag 2 - Lördagen 23 maj
Berninaexpressen

F+M
Efter en god frukost så har vi idag siktet inställt på att åka den
kända tågresan med Berniaexpressen mellan orterna Tiefenkastel och St Moritz.

Bernina Express är ett panoramatåg där vi stiger på i Tifenkastel
och åker till den välkända skidorten S:t Moritz. Banan tar dig
upp till 2300 möh och är en av de allra vackraste i Europa. Här
åker vi igenom ett flertal tunnlar, höga broar med majestätisk
utsikt. Tågvagnarna har panoramafönster och service vid sittplatsen och bekväma säten. Ombord kan man köpa något från
deras snackvagn. Vi kliver av tåget i St Moritz och där väntar
bussen på oss för att ta oss tillbaka till vårt hotell i Dornbirn.
En god middag på hotellet får avsluta dagen.

Dag 3 - Söndagen 24 maj
Mainau

F+M

Idag ska vi njuta av den vackra ön Mainau som ligger i
Bodensjön. Hela ön består av en stor parkanläggning med
slottet Mainau. Trädgården anlades av Lennart Bernadotte
år 1930. Här går vi runt på egen han och njuter av alla
vackra växter och buskar. Vi återvänder till hotellet under
eftermiddagen och på kvällen serveras en god middag.

Dag 4 –Måndagen 25 maj
St Gallen och Appenzell

F+M
Efter frukost checkar vi ut och packar bussen med våra väskor för att senare under dagen anlända till Oberammergau
men innan dess har vi ännu en innehållshållsrik dag framför
oss.
Vi börjar med att åka till St Gallen som är en by i Schweiz
för att besöka det kända stiftsbiblioteket som även är med på
Uneco´s världsarvlista. Det är Schweiz äldsta bibliotek som
innehåller unika boksamlingar. Absolut värt ett besök.
Efter ett intressant besök i St Gallen åker vi vidare till orten
Appenzell som är en trevlig by där de fortfarande har handuppräckning när det vankas politiska val i området.
På eftermiddagen åker vi vidare till resans höjdpunkt passionsspelen i Oberammergau.

Dag 5 – Tisdagen 26 maj
Oberammergau

F+L+M
Det blir en lugn förmiddag då man har tid att upptäcka den
mysiga byn Oberammergau. På etfermiddagen har vi bra
biljetter till Passionsspelen, en upplevelse man sent kommer
glömma!

Dag 6 - Onsdagen 27 maj
Hemresa

Efter frukost utcheckning från hotellet och sedan buss till
Münchens flygplats för hemresa.

F

Idag
Rollistan från 1860 finns ännu i behåll, men det intressanta
är att många familjenamn återkommer alltjämt. Många roller
går av tradition i arv i vissa familjer. Skådespelarna är alla
amatörer, professionella får inte förekomma. Det är tanten
i mjölkaffären, bilmekanikern, postiljonen, värdshusägaren,
bankdirektören och många andra privatpersoner som uppträder vart 10:e år.

Våra färdledare

Chopins födelsehus

Detta ingår i priset
FÄ R D L E D A R E

Rolf Linnell

Samtliga flygresor reguljärt flyg från Stockholm och
Köpenhamn och retur enligt programmet.
Alla transporter, rundturer, guidningar, båtturer
och entréer enligt dagsprogrammet.
Alla flygplatsskatter, vägskatter och andra skatter.
Del i dubbelrum med privat bad eller dusch och WC
på bra hotell. Se särskild hotellinformation.

Rolf Linnell bor i Säffle och har under en lång följd av år
arbetat som färdledare till resmål över hela världen. Efter
lärarexamen studerade han litteraturhistoria, konsthistoria,
socialantropologi, etnologi, sociologi och internationella
relationer på universitetsnivå. Rolf är även utbildad
sjukvårdsinstruktör och skidinstruktör. Han har varit
färdledare för många av våra resor där resan till Australien
och Nya Zeeland är en av dem. har även varit färdledare på
tidigare Oberammergau resor.
Rolf har varit mycket uppskattad av våra tidigare resenärer
för sin stora kunskap och erfarenhet som färdledare.

Måltider. I programmet anges måltiderna med F=Frukost,
L=Lunch, M=Middag.
Servicekostnader och drickspengar inom ramen för programmet.
Svensk reseledning under hela resan samt assistans av
lokala guider under utfärder och sightseeingturer.
Informationspaket.

Tillägg
Reseförsäkring.
Avbeställningsskydd 5% av resans pris
Personliga utgifter under resan såsom måltidsdryck
Enkelrum 2090 kr (begränsat antal)
Avresa från Göteborg – kontakta oss

RESTIDER

Hotell under resan
Bra hotell, alla rum med bad/dusch och wc, kommer att
användas under resan. Hotellförteckning kommer att skickas
till resedeltagarna tillsammans med färdhandlingarna för
resan. Vanligtvis använder vi de hotell som anges här nedan
men ibland kan byte ske till annat hotell inom samma hotellkategori.
Dorbirn

3 nätter

HHHH

Vienna House Martinspark Hotel
https://www.viennahouse.com

Hotell i byn Ettal, 5 km från Oberammergau

Tur

Restid

20OG1

22 - 27/5 2020

Pris

2 nätter

Boendekategori

23.900 kr

Boendet i Ettal är preliminärt och kan komma att ändras.

B

Utresa
Stockholm - München
Köpenhamn - München

?
?

Hemresa
München - Stockholm
?
München - Köpenhamn?
Reservation för eventuella ändringar i tidtabellen. Slutlig tidtabell
översändes tillsammans med övriga handlingar före avresan.

Kontakta oss gärna för program och information
eller titta gärna på vår hemsida.

Vi grundades 1951 och är sedan 1960-talet medlem av SRF – Svenska Resebyråföreningen.
Som arrangör enligt resegarantilagen har AnsgarResor ställt garantier till Kammarkollegiet.
Omfattande och annorlunda långresor har under många år varit vår specialitet.

ADRESS Vasagatan 27, 573 31 Tranås . TEL 031-17 36 90
E-POST info@ansgar.se . HEMSIDA

www.ansgarresor.se

