
Följ med dina Rotaryvänner på kulturresa till Århus i Danmark!

Ta chansen att se den magni fika klassiska kinesiska föreställningen Shen Yun i 
Århus Konserthall. Låt dig hänföras av dans, sång, färgsprakande kostymer och 
scenerier samt en unik orkester i absolut världsklass som förenar öst och väst. 
Shen Yun kan inte beskrivas med ord – utan måste upplevas. Shen Yun har blivit 
ett bejublat världsfenomen, vart de än beger sig i världen möts de av fullsatta hus. 
DEN AUTENTISKA KINESISKA kultur som Shen Yun presenterar kan inte ses 
någon annanstans - inte ens i Kina. 

Läs mer på: https://sv.shenyunperformingarts.org/aarhus 
Den svenska hemsidan hittar du här: http://sv.shenyunperformingarts.org

Lei Wang, Rotary Kronhuset, Carina Ridenius, Göteborgs Rotaryklubb, samt 
Veronica Örfelth, från Rotary e-club 2410, anordnar en tvådagars resa och en 
oförglömlig gemensam upplevelse. 

Till förmånligt pris ingår med start i Göteborgs hamn (t o r) resan med båt, 
busstransfer, föreställningens biljett samt övernattning i delat dubbelrum på 
närliggande *****Radisson Blu Scandinavia Hotel. 

Vi avreser fredag 8/2 kl 9.10 med Stena till Frederikshavn, ankomst kl 12.30. 
Busstransfer till Århus Konserthall. Föreställningen börjar kl 15.00, klädkod: 
smoking el. kavaj.

Vi bjuder in Rotary i Århus och samlas kring en gemensam middag på hotellet efter 
föreställningen med temat kinesisk kultur. Kostnader för mat och dryck under 
vistelsen tillkommer utöver paketpriset.  

Hemresa lördag 9/2 kl 11.30 från hotellet, direkttransfer till Stenabåten, avgång kl 
14.00, hemkomst Göteborg kl 17.30.

Pris ca 2500 - 2900:-/person, beroende på hur många som anmäler sig och med 
reservation för växelkursändring. 

För information om arrangemanget kontakta
Lei Wang: 0736-503944 info@leiwang.se

E-klubbens medlemmar kontaktar även Veronica Örfelth: veronicao@unseen.is

Anmälan är bindande och görs via mejl till Carina Ridenius senast 8/1 samt 
inbetalning senast 10/1. Betalningsuppgifter kommer i svarsmejl: 
carina.ridenius@gmail.com

Bjud gärna in vänner och bekanta utanför Rotarykretsen att delta. Vi är till för 
att inspirera, hjälpa och sprida goda kunskaper i samhället. 
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