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                       SVENSKA ORGELSÄLLSKAPET    
 
 
Studieresa till orglar i England sommaren 2015 
Enter a different world! Följ med till Englands fascinerande  orgelland-
skap.  Vi börjar vår rundresa i London lördagen efter midsommar, 27 
juni 2015 och färdas under den kommande veckan i helturistbuss till 
ett tjugotal orglar. Våra lokala värdar demonstrerar sina instrument i 
katedraler och collegekapell. På flera platser får vi avnjuta prov på 
den anglikanska kyrkans överdådiga repertoar för kör och orgel. I Hull 
blir det konsert på en av landets förnämsta city-hall-orglar.  
Följande preliminära upplägg gäller med reservation för ändringar och tillägg:  
Efter samling på hotellet i London beger vi oss på sen eftermiddag till Christ Church, 
Spitafields med stadens största barockorgel. En totalrenovering med hjälp av 100 
insamlade miljoner av detta praktfulla verk från 1735 avslutas under våren 2015. 
Stanley voluntaries will never be the same again!!! Läs mer: Googla på ”Spitalfields 
organ”. Vi hoppas hinna med att uppleva ytterligare en barockorgel. 
Söndagsmorgon i St. Paul’s Cathedral med kör och orgel i toppklass. Därefter buss till 
Cambridge och eftermiddag med utsökt kör-och-orgel-program. Först Evensong i 
King’s College Chapel och senare i St. John’s College Chapel efter inledande orgel-
konsert. Vi bor i byggnadsminnesförklarad collegemiljö och stannar kvar hela 
måndagen och får orgeldemonstrationer även i flera andra collegekapell, bl a en 
Letourneau/Quebec 2004 (III/30) och helt ny Tickell/Northamton (II/18). Se i resepro-
grammet på www.orgelsallskapet.se om våra andra besöksmål!  
Tisdag: Ely Cathedral, St. Bartholomew’s  Armley, Leeds med sin berömda Schulze 
1869 (IV/57) och undersköna York Minster, den största gotiska katedralen i norra 
Europa. Sedan 1832 har flertalet engelska orgelbyggare bättrat på orgeln. 1903 
tillfogades den berömda Tuba Mirabilis-stämman av J W Walker & Sons. Orgeln 
demonstreras efter den dagliga Evensong-gudstjänsten. 
Onsdag: Beverley Minster, Hull City Hall med offentlig konsert (och demonstration 
efteråt) på resans största orgel (IV/140) och Doncaster Minster med vid leverans 1862 
Englands största kyrkorgel (med Marienkirche zu Lübeck som förebild); Schulze V/94.  
Torsdag: Lincoln Cathedral med Father Willis’ sista och kanske bästa katedralorgel 
(IV/64) invigd 1898 i närvaro av 4700-hövdad församling. Eftermiddagen ägnas 
vandring till orglar i Oxfords collegemiljö och avslutas med Evensong i college-
kapellet(!) Christ Church Cathedral med orgel från Rieger Orgelbau, Österrike 1979. 
Fredag: Hemresedag – eller stanna kvar i England. Bussen går via London inkl 
flygplatser tillbaka till Cambridge. Mer information av praktisk karaktär på nästa sida.  
  

http://www.orgelsallskapet.se/


Resefakta 
Köp inga biljetter innan du fått bekräftelse på att du fått plats på resan! 
Resan till och från London sker individuellt, då grupprabatter sällan lönar sig i förhållande 
till mängden av tillgängliga egna resvägar och lågpriser. Skicka in vidstående deltagar-
anmälan. Hör av dig på nytt om du inte inom en vecka fått svar med faktura på anmäl-
ningsavgiften. Den 11 december fanns det ca 12 platser kvar. Detta begränsade antal 
fördelas enligt principen först till kvarn! För hjälp med bokning av färdbiljetter 
rekommenderas kontakt med resans tekniska arrangör Resekompaniet i Kungälv, tel 
0303-109 60 (referera till Principals Englandsresa). Till/från-resorna blir då inkluderade i den 
totalkostnad som skyddas enligt paketreselagen. Kolla avbeställningsskydd i hemförsäkring 
eller bankkort. Om du väljer att via resebyrån lösa separat försäkring (kostnad 6% av 
totalpriset) måste premien betalas samtidigt med första inbetalningen till resebyrån. Kontakta 
Resekompaniet så att allt sker enligt den s k regelboken! Då du inte är bunden av gruppbiljett 
kan du välja att förlänga Englandsvistelsen före och/eller efter vår gemensamma orgelresa. 
Kanske blir din resa till London både enklare och billigare om du utnyttjar möjligheten att 
checka in på vårt hotell i London redan fredag 26 juni; 470:- p/p i dubbelrum, 940: i enkelrum. 

    Ju tidigare flygbiljettköp desto lägre pris! På reseprogrammets ut- och hemresedagar (lördag 
27/6 resp fredag 3/7) finns bl a följande – i november 2014 icke fullbokade – direktflygavgångar:  
Stockholm Arlanda ARN-LHR SAS ut 07:55 hem 13:50, 19:05, BA ut 07:35 hem 13:30, 17:00, 20:15, ARN-LGW 
Norwegian ut 07:30 hem 19:45, Skavsta NYO-STN Ryanair ut 06:35 hem 18:25   
Göteborg Landvetter GOT-LHR BA ut 11:15 hem 16:05, Göteborg City GSE-STN Ryanair ut 10:15 hem 18:30  
København Kastrup CPH-LHR SAS ut 10:25 hem 14:05, BA ut 07:30 hem 13:00 CPH-LGW Norwegian ut 07:20 
hem 15:25 
(LHR=London Heathrow Airport LGW=London Gatwick Airport (med tåg t/r Victoria Station) STN=London Stansted Airport 
Flygbiljetterna betalas i direkt anslutning till bokningen! Hör med Resekompaniet om andra orter och 
avgångstider. Ryanairbiljetter säljs bara via internet. Ingen gemensam transfer från flygplatserna till hotellet nära 
Canning Town Tube  Station(T-bana) och Docklands öster om London City. Man åker med flygbuss eller tåg från 
resp flygplats till London enligt före resan utsänd utförlig anvisning. Alternativa, men oftast dyrare resvägar finns 
med färjor, bil, buss och tåg! 
  På hemresedagen 3 juli går vår buss från Oxford tillbaka till Cambridge via LHR, London 
Victoria Station (tåg till LGW), Bayswater (om någon vill stanna och bo i London) och STN.  
  Grundpriset är 8.590 kr varav 1.000 kr betalas som anmälningsavgift till Resekompaniet 
i Kungälv snarast efter erhållen bekräftelse att anmälan inkommit och registrerats. Vid kö-
bildning mister anmäld deltagare sin plats i turordningen, om anmälningsavgiften ej bokförts 
hos Resekompaniet senast en vecka efter att anmälan bekräftats. 
  I grundpriset ingår frukost och plats i dubbelrum fyra hotellnätter samt två nätter i enkelrum 
på college med wc/dusch i korridor, gemensam lunch på college i Cambridge (måndag) och 
på Hull City Hall (onsdag), konsertbiljett (Hull), buss och entréer. Tillägg för enkelrum 2.040 
kr. I övrigt gäller kostnader och tillägg enligt ovan och på anmälningstalongen. Obs möjligheten 
att med avdrag 1.115 kr avstå från college-boende och själv boka hotell i Cambridge t ex via www.booking.com 
  Angivna priser gäller med reservation för ändringar på grund av på anmälningstalongen 
angivna skäl såsom valutakursändring efter 141114. Den tekniske arrangören, Resekompa-
niet i Kungälv, Nytorget 1, 442 32 Kungälv, har ställt garantibelopp hos Kammarkollegiet i 
enlighet med paketreselagen. Slutbetalning senast den 22 maj 2015.    
  Anmälan är bindande och anmälningsavgiften på 1.000 kr återbetalas ej vid eventuell av-
bokning utom om du anmäler annan deltagare i ditt ställe. Om ingen annan övertar avbokad 
plats föreligger skyldighet att betala hela den del av deltagarkostnaden för vilken Svenska 
Orgelsällskapet annars blir ekonomiskt lidande.       
  Vidare upplysningar genom reseledaren Jerker Sjöqvist, Principal Musikresor,   
principalmusik@telia.com  , tel 0303-917 33.  
141119, rev 141212-jsj 

 

Deltagaranmälan                                                141212 

  SVENSKA ORGELSÄLLSKAPET  
               Studieresa till orglar i England 
 2015-06-27--07-03 
      frånskiljs och skickas snarast till  

 Principal Musikresor, c/o Jerker Sjöqvist, Rättarevägen 8, 442 50 Ytterby.   
Deltagarantalet är begränsat och anmälningarna registreras i den ordning de kommer in.  
Anmälan är bindande. Inbetalningsavi för anmälningsavgift 1.000 kr med en veckas 
betalningsfrist kommer att skickas så fort anmälan registrerats. Vid försenad inbetalning 
omregistreras deltagaranmälan till avgiftens ankomstdag.  Avgiften är en del av totalkostnaden, 
som ej återbetalas vid ev. avbokning. Slutbetalning senast 22 maj 2015. Alla prisuppgifter lämnas 
med reservation för ev. ändring efter 141114 av valutakurs, bränslepris, skatter.   
 
 KRYSSMARKERA DE RUTOR SOM GÄLLER! 

 Härmed anmäler jag mig/oss till rubr. arrangemang enl vidstående beskrivning med 
grundpris 8.590 kr/deltagare och med nedan angivna pristillägg och önskemål: 

Namn ………………………………………………………………………………….. 

Gatuadress ……………………………………………………………………………. 

Postadress…………………………………………………………………………….. 

Tel …………………………  Mobil ………………………………            Födelseår: ……….    

E-post………………………………………………………………………………….. 

 Anmälan gäller även  ……………………………………………  Födelseår: …………  

 Jag har avtalat att dela dubbelrum med (annan än ovanstående):………………………………………   

  Jag/vi beställer enkelrum på hotellen (4 nätter; collegerummen är single) = tillägg 2.040 kr  

  beställer övernattning i London även natten mot lördag 27/6 (plats i dubbelrum 470 kr, enkelrum 940 kr)  
 avstår collegeboende och bokar själv hotell i Cambridge natt mot måndag o tisdag. = -1.115 kr/pers   
 beställer … st plats(er) à ca 400 kr vid 3-rätters avslutningsmiddag den 2 juli i Oxford 
     Planerar på hemresedagen avstigning från bussen enligt ett av följande alternativ:  
         (Detta kan meddelas senare; de hållplatser som ingen anmäler sig till i förväg kommer att utgå ur schemat)     

 vid Heathrow Airport LHR       vid Stansted Airport STN  

 inne i London bl a vid Victoria Station för tåg till LGW  eller  i Bayswater t ex för extra dagar på hotell 

 i Cambridge 

 Jag/vi har önskemål betr dietmat etc: …………………………………………………. 
    
Datum och underskrift ………………………………………………………. 
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