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Tur til Flysamlingen på Gardermoen onsdag 23.august 2017

Samlingen består av nær 40 fly og gir et godt innblikk i militær flygning i krig
og fred.

Fremmøte på Lillestrøm jernbanestasjon, Jonas Lies gate kl.10.00. Bussen
er fra Gjerdrum turbil og er merket Senioruniversitetet i Lillestrøm.

Vi får en omvisning på ca 1,5 t, og det blir en lunsj med bagett og
kaffe/mineralvann etterpå. Det er også satt av tid til å rusle litt rundt på

egenhånd.
Turen med buss, omvisning og lunsj koster 400 kroner.

Påmelding til Inger Margrethe Holmerud tlf.63 81 25 97 eller e-post:
gethen@holmerud.no.

Påmeldings- og betalingsfrist: 15.08
Kontonummer for betaling: 1286 45 42733

Husk at du må skrive hva betalingen gjelder og hvem som har betalt.

Omvisning i Operahuset onsdag 6.september kl 12.00

Ønsker du å se mer av huset eller lære om livet i operaen? På omvisningen tar guiden oss med på en
rundtur i huset, både i salen på Hovedscenen og bak kulissene.

Vi har inntil 25 plasser, og vi blir delt i to grupper under omvisningen.
Omvisningen varer ca en time og koster 150 kroner.

Påmelding til Turid Abelset tlf: 63 83 81 96 eller på e-post: tuabel@live.no.
Påmeldings-og betalingsfrist: 30.08.

Husk at du må skrive hva betalingen gjelder og hvem som har betalt.

Velkommen til musicalen The book of mormons på Det norske teater 11.september.

Fristen for påmelding og betaling var 24 mai.
Billettene kan hentes på SULs møter til høsten, eventuelt blir de sendt hjem til deg/dere før

11.10

KLIKK HER (http://www.detnorsketeatret.no/framsyningar/the-book-of-mormon/) for
informasjon fra Det norske teater.

Operaorkesterets lørdagskonsert 11.november kl 14 – 16
MUSIKKENS KRUMSPRING PÅ 30-TALLET

Musikk av: Richard Strauss, Arnold Schønberg, Kurt Weil, Alban Berg,
Anton Webern, Hanns Eisler og Bernard Herrmann
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Påmelding til Mona Dovland tlf: 92284884 eller e-post: dovland@getmail.no
Påmeldings- og betalingsfrist: 30.september, kontonummer 12864542733.

NB! Husk at du må skrive hva betalingen gjelder og hvem som har betalt.

KLIKK HER (http://operaen.no/Forestillinger/lordagskonsert-musikkens-krumspring/) for
informasjon på Operaens nettsider.
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