DRESDEN
Nästa dag var söndag och några av oss besökte gudstjänsten i Frauenkirch,
Det var lätt att följa med då gudstjänstordningen var densamma som hos oss.
Det var den 11 september vaför prästen uppehöll sig vid terron i världen.
Vi fick höra mycket välklingande musik av såväl kör, solister som orkester.

Middagen intog vi på restaurang
Sophienkeller, där vi mottogs av
värdshusvärdinna i tidstypiska kläder.
Maten var typiskt sachsisk.
Från matstället var det inte långt
till Semperoperan även den i mäktig
barockstil. Denna kväll gavs Rossinis
”Barberaren i Sevilla”
För oss som älskar musik klingade
musiken ljuvligt med duktiga sångare
och orkester. Harald hade gjort en fyllig
presentation kring innehållet i operan som vi fick ta del av, vilket underlättade
att kunna följa med i handlingen. Textremsa fnns både på tyska och engelska.

Dagen efter återstod en lång hemfärd med buss.
Det fungerade utmärkt och vi
hann även med ett besök på boarder-shoppen
i Rostock för diverse inköp.
Under överfarten till Danmark åt vi en
lyxig buffé. Det var tur för i Sverige
serveras inte den allra bästa maten
på landsvägskrogen. Nöjda resenärer anlände
vid midnatt till hemorten.

Under de långa respassen underhöll Harald oss med musik på video,
korsord, gissa arior. Vår guide Gunilla berättade under resan gång kontinuerligt
kring sevärdheter och historiska händelser. Vilken tillgång att ha en kunnig guide!
En annna stor tillgång är att ha en skicklig och duktig chaufför. Ingen skulle kunna tro
att man kan ta sig fram i trånga gränder i de historiska städerna. Trots det mycket
varma vädret kunde vi åka tryggt med Mats i den vältempererade bussen.
Ett stort tack till Harald, Mats och Gunilla för en innehållsrik resa.
Ett särskilt tack till Lena på resebyrån som i så i minsta detalj planerat ännu en resa
med musik som förtecken. Man kan undra också hur hon kan hitta så många
trevliga matställen i främmande land.
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