
  

 

Resekommittén har ett pågående samarbete med företaget  

Experience Transylvania 

som nu bjuder in till ett extrainsatt Online event med anledning av att det är 123 år sedan 

romanen "Dracula" publicerades. 

 

När: 26 maj kl 17:00 

Var: online, via Zoom (länk skickas till dem anmälda på 

förmiddagen den 26 maj) 

Språk: engelska 

Anmälan: till nora@transylvania.se senast den 25 maj kl 

16:00 

 

 

 

Bekräftelsemail om er plats på online eventet erhåller ni först den 25 maj efter kl 16:00. 

Räkna med att er plats är bekräftad om ni inte hör från oss om annat. 

 

Vi är väldigt glada att ni fortsätter följa oss på våra virtuella rundturer i Transsylvanien, 

Rumänien och Donau-dalen. 

Eftersom den 26 maj firas det 123 år sedan den irländske författaren Bram Stoker 

publicerade romanen "Dracula" som gjorde myten om vampyrgreven känd världen över, 

så vill vi fira detta på ett speciellt sätt. Vi har bjudit in, på en live-sänd intervju, Dacre 

Stoker, som är författare till romanen "Dracul", publicerad 2018. Dacre är dessutom 

barnbarnsbarn till den berömde författarens bror. Han tar sin släkts skönlitterära arv 

vidare och fortsätter publicera böcker inom den gotiska genren. 

Under en exklusiv berättelse från Dacre Stoker får vi reda på mindre utforskade 

dokument och anteckningar av Bram Stoker, samt försöker avslöja vilken plats på jorden 

egentligen "förtjänar" bli förknippad med Greve Dracula. 

Intervjun sänds på engelska, den 26 maj, kl 17:00 svensk tid, som vanligt via Zoom-

länk. Begränsat antal platser, först till kvarn. 

Vi vill också påminna om att vi lyssnar noga på era önskemål och förslag så ni är alltid 

välkomna med frågor och idéer om våra online events. 

Också vill vi försäkra er om att vi enbart vill nå ut till er som har intresse för våra online 

evenemang, men vill inte heller missa någon av er som är intresserad. Därför skickar 

information vi till alla våra kontakter, men vi vill be er höra av er om ni vill att er adress 

ska tas bort från våra utskick. 

Varmt välkomna på live intervjun med Dacre Stoker. 

Gloria Andersson 

Tour Manager 

Experience Transylvania 

gloria.andersson@transylvania.se   www.transylvania.se 
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