
 

 
 

 
 

Välkommen med på Sällskapsliv till sjöss 3-4 november 2013! 
Sju intressanta och aktuella sällskap bjuder på storartad underhållning under en 23-timmars kryssning med Viking 

Cinderella. Genom musik och sång, berättelser, bilder och högläsning får vi veta mer om årets huvudpersoner. 

Förutom ett fullspäckat litterärt program blir det tid till trevlig samvaro, god mat och nöjen ombord. Vi presenterar 

stolt årets utvalda sällskap!  

 

Med många kulörta lyktor… - Nils Ferlin i ord och ton                                                 Nils Ferlin-sällskapet 

Programmet om Nils Ferlin är en initierad och omväxlande föreställning om Sveriges mest tonsatte poet. Här bjuds 

på många av de älskade dikterna och visorna men också på okända sidor hos den folkkäre skalden. I programmet 

medverkar recitatörerna Lilian Ahlm och Tor Englund samt sångaren och kompositören Ove Engström. 
 

Vägen till Frostmofjället – en berättelse om Laura Fitinghoffs liv             Laura Fitinghoffsällskapet 

Hervor Sjödin, som har skrivit boken ”Vägen till Frostmofjället” har funnit ett mycket intressant material som 

berättar om ett ovanligt kvinnoöde i 1800-talets Sverige. Sång av Cecilia Jakobsson. 
 

Du och jag och världen         Werner Aspenströmsällskapet 
Werner Aspenströmspristagaren Elisabeth Rynell och sällskapets ordförande Hans Isaksson läser dikter och 

samtalar om författarskapet. Vi får se ett bildspel med text av Bengt Emil Johnson. Hans Isaksson presenterar den 

senaste publikationen i sällskapets skriftserie och Elisabeth Rynell läser ur boken Fingervisningar. 
 

Per Anders Fogelström – den uthållige livsvandraren          Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner 
Kent Josefsson, ordförande i Sällskapet berättar om författarens liv på bl.a. Södermalm och hans betydelse för 

litteraturen, stadsmiljön och freden varvat med sång och musik av trubaduren och styrelseledamoten Ulf Bagge. 
 

Alfvén och Kvinnan                      Hugo Alfvénsällskapet 

Alfvén och Kvinnan – i synnerhet Alfvéns kompositioner tillägnade älskarinnor, hustrur, modern Lotten och dottern 

Margita. Presentationen görs av medlemmarna i Alfvénsällskapets styrelse Curt Carlsson och Bodil Asketorp. 
 

Poesi… Poeså – på böljan blå med Britt G. H           Britt G. Hallqvist-sällskapet 

Solveig Hallqvist, svärdotter till författaren ger en introduktion och är konferencier för sällskapets program. Martin 

Hallqvist, son till författaren, kåserar och skådespelaren Agneta Ekmanner reciterar ur Britt G. Hallqvist 

produktion. 
 

Tage Danielsson roar och oroar                      Sällskapet Tage Danielssons Vänner 

Kortfattad Tage-biografi bl.a. med en kort resumé av hans självbiografiska ”Roman” ur ”Bok”. Sällskapets 

ordförande, Sune Lindgren, berättar och reciterar. Primadonnan vid Tage-revyerna i Gamla Linköping, Jessica 

Ericsson, bjuder på en kavalkad av kända sånger som bl a, ”Var blev ni av ljuva drömmar” från Svea Hund. 
 

Med reservation för programförändringar utanför vår kontroll. 
 

 

 

 

 

Resfakta 
Viking Cinderella avgår sö 3/11 kl 18.00 från Stadsgården och återkommer må 4/11 kl 15.30. 

Prisexempel 1.645 kr per pers. I priset ingår del i dubbelhytt Kat. B, ett smörgåsbord inkl. öl, vin, läsk, en 

frukostbuffé och samtliga föreställningar enligt program med kaffe och frukt i pausen. 

För detaljerat program, information och bokning 

OmniaResor     Tel. 021-12 90 90 eller www.omniaresor.se 
Stora Gatan 44, 722 12  VÄSTERÅS, e-post: info@omniaresor.se, fax: 021-18 98 90 

http://www.omniaresor.se/
mailto:info@omniaresor.se

