
Årets julkonsert 2019
- med solister, kör och traditionellt julbord
Årets julkonsert, en efterlängtad tradition och med artister av högsta klass 
förstärks i år av Laurentii Motettkör under ledning av Ewa-Lena Kansbod. 
Vi firar in julen i härlig gemenskap, god mat och stämningsfull musik. Fär-
den går i år norr om Stockholm till Sollentuna kyrka.
Vårt traditionella julbord avnjuts 2019 i 
den mångfacetterade och grönskande 
oasen i Infracitys unika restaurang. Om-
rådet började bebyggas på 1970-talet 
av finansmannen Göran Lars Gullstedt 
och fick namnet GLG-Center. I början 
av 1990-talet byggdes landmärket som 
blev hotell och drivs idag av hotellkedjan 
Scandic. Göran Lars byggde sig en egen 
våning högst upp som sedan blev bröl-
lopssviten. 
Sollentuna Kyrka byggdes i slutet av 
1100-talet och är Sollentunas äldsta kyr-
ka. Den senaste större restaureringen 
gjordes på 1930-talet. Här har Laurentii 
Motettkör sin hemvist och har under 
årens lopp framfört många stora verk 
med både solister och orkestrar. Namnet 
Laurentii kommer från en stor figur i al-
tarskåpet från 1475, Sankt Laurentius. Kö-
ren leds idag av Ewa-Lena Kansbod som 

bland annat arbetat i Högalids försam-
ling med musikverksamheten. Laurentii 
Motettkör skänker tillsammans med våra 
sångstjärnor Linnéa Sallay, Rita Saxmark 
och flöjtisten Erik Sunnerstam julefrid i 
de mest älskade julsångerna. Våra solister  
är alla yrkesverksamma musiker, populä-
ra reseledare och guider som genomfört  
framförallt musikresor både i Sverige och 
utomlands.

PRIS:  925 KR
AVRESA:  30 NOVEMBER 2019
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Bussvärd
• Traditionellt julbord, exkl dryck
• Årets julkonsert med kör och 

solister

PLATSER/TIDER
FRÅN:  Stockholm Cityterminalen
KL:   12:45
Åter ca kl   18:30

FRÅN: Stockholm Cityterminalen
KL: 15:15
Åter ca kl: 20:30
OBS! Andra tider och platser kan 
förekomma.

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

RESEFAKTA

INFORMATION OCH BOKNING
VIATOUR GROUP AB
TEL  08-739 32 00
E-POST  info@viatour.se

Resan bokas med fördel på
www.viatour.se

BETALNING: Resan betalas i samband 
med bokning dock senast 30 dagar före 
avfärd. Vid bokning på internet betalas 
resan med kort vid bokningstillfället.

PLATSTILLGÅNG: Tidig bokning rekom-
menderas då platserna är begränsade.

”...en stråle av Guds kär-
leks ljus i signad juletid.”
(psalm 116)

Researrangör: Viatour Group AB 08-739 32 00 - www.viatour.se

Erik Sunnerstam     Linnéa Sallay    Rita Saxmark

i samarbete med

Sollentuna kyrka


