
  

 

Resekommittén fortsätter även detta år samarbetet med resebyrån 

Experience Transylvania 

som erbjuder gratis digitala resor till Rumänien. 

Hej! 

I vårt nästa avsnitt i Resa Hemifrån-serien åker vi på en virtuell resa i Mozarts fotspår. Från 

Salzburg till Wien och Prag, undersöker vi Mozarts korrespondens, hans vardag, hans geni, 

samtidigt som vi lyssnar på härliga musikstycken ur hans kompositioner.  

Alla vet vem han var. Mozart: det första namnet man tänker på när någon säger ”musikgeni”. 

Men hur mycket vet vi egentligen om Amadeus liv, om hans mästerverk, om hans 

matpreferenser, om hans kärlek? Vad kan vi mer nynna från hans kreation, förutom ”Eine 

kleine Nachtmusik"?  

Vi har valt detta spännande ämne för vårt nästa avsnitt eftersom vårt online evenemang 

sammanfaller precis dagen innan Mozarts födelsedag.  

För att fira Mozart, musikgeniet, på ett utsökt värdigt sätt, har vi äran att välkomna den 

österrikiska musikern Christoph Angerer. Han grundade Concilium musicum Wien, och är 

forskare av 1700-tals musikhistoria, samt ordförande för Haydn Society Vienna. På våra 

musikresor till Donauområdet brukar vi njuta av härliga, exklusiva konserter han arrangerar. 

Tillsammans med Christoph lyfter vi mytens ridåer, och avslöjar mindre kända detaljer från 

Wolfgang Amadé Mozarts liv och mästerverk. Slutligen förgyller vi historien med ett 

musikaliskt ögonblick under Herr Angerers och Concilium musicum Wiens signatur. 

OBS! 

Denna gång förväntar vi oss att det blir fler deltagare än vanligt, så säkra din plats genom att 

anmäla dig här snart, dock  

senast den 26 januari kl. 13:00 via denna länk: 

https://eu.jotform.com/build/210192626199358 

Notis:Vi fortsätter vår Resa Hemifrån serie, med en blandning av resmål från Transsylvanien, 

Rumänien och Central-Östeuropa. Vi skickar inbjudan till varje evenemang till er alla som har rest 

med oss, som tänker resa med oss eller som har anmält sig till våra tidigare online evenemang. 

Om ni inte önskar att få våra inbjudningar till Resa Hemifrån-online evenemangen, vänligen 

meddela oss så tar vi bort er adress från vår sändlista. Vi vill dela med oss av vår kunskap och av 

vår kultur, men detta enbart om ni har intresse för det. 

MUSIKRESA MED MOZART 

 

När? Tisdag 26 januari kl 17:00 

Var? Online (Zoom) via denna länk: https://us02web.zoom.us/j/86157988543 

 

Begränsat antal platser, först till kvarn!  
  
Vänligen följ instruktionerna nedan.  
  
UPPKOPPLING TILL ONLINE EVENTET:  
  
1. Du klickar på länken nedan, under Join Zoom Meeting, den 26 januari. Mötet öppnas fr o 
m 16:30 (musik/video representativ för dagens ämne spelas fram till 17:00), berättelsen 
börjar 17:00. Presentationen slutar ca 17:45 och tid för frågor från publiken finns därefter. 

https://eu.jotform.com/build/210192626199358
https://us02web.zoom.us/j/86157988543


  
Under online eventet, håll utkik på ditt mail. Ifall sändningen avbryts kommer vi kommunicera 
ny länk via mail i realtid. 

  
Bild och ljud på dig kommer vara avstängt, men du kan gärna ställa frågor om 
ämnet i chatten. 
 

2. Klicka på "Download and run Zoom".  
3. Du går till "Hämtade filer" och klickar på det som heter "Zoom". 
4. Du klickar på "Tillåt allt" och sen "Fortsätt". 
5. Det kommer ett meddelande: "Vill du låta den här sidan öppna "zoom.us.app"? Du klickar 
på "Tillåt".  
6. Ett fönster kommer upp, med din bild på, och du klickar på "Join without video". Sedan 
klickar du på "Join with Computer Audio". Du borde nu vara uppkopplad till presentationen 
och snart kan du höra dina värdar, Gloria och Nora prata. 
7. För att kunna hålla en bra kvalité på sändningen, vänligen stäng av ditt eget ljud och din 
video från det vänstra hörnet långt ner på Zoom-fönstret.  

 
Kommer du inte till rätta, kontakta Nora senast kl. 16:45 på nora@transylvania.se, 
så hjälper vi till.  
  
 *När du är inloggad bör du se en skärm med titeln för vår föreläsning OCH du 
bör höra musik från vår spellista. Om dessa saker inte fungerar, skicka ett mail 
till nora@transylvania.se senast 16:45 innan mötet börjar och vi kommer att 
försöka hjälpa till. 
  
Det kan finnas några tekniska detaljer som vi inte kan styra över på era datorer. Om ni inte 
kan logga in, finns det möjlighet att titta på en inspelning som vi skickar i efterhand. 
 

Gloria Andersson 

See our online guided tours on Youtube here and get inspired to visit Transylvania!  

And keep in touch with me & my team on LinkedIn: Gloria (Vintila) Andersson 

Tour Manager 

Experience Transylvania 

gloria.andersson@transylvania.se 

info@transylvania.se 

www.transylvania.se 

 

Office: +46 8 6845 5678 

Mobile/WhatsApp: +46 70744 3105 

Instagram: @xtransylvaniax 

Facebook: @ExperienceTransylvania 
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