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STORA MUSIKRESAN 2015 

  
 

 
Inledning 
Detta är resan för er som älskar musik. Jazz, rock'n'roll, blues, boogie woogie, soul, country och gospel berörs. 
Som resenär får du personligen träffa celebriteter, inte sällan världsberömda. Artisterna varierar från resa till 
resa, men Fats Domino har varit med på de flesta. På grund av åldersskäl är hans dotter sparsam med att öppna 
upp hemmet, men han gillar Stora Musikresans resenärer och vi är numera nästan de enda han tar emot. 
Färdledaren är ett levande lexikon, speciellt när det gäller musik, och ni kommer att få en fullmatad resa med 
mängder av upplevelser och många överraskningar. 
 
Stora Musikresan knyter ihop de musikhistoriska trådarna från ursprunget i New Orleans med ragtime och jazz 
kring sekelskiftet, bluesens framväxt kring 
bomullsfälten i Mississippi, vidare i söderns musikaliska mylla med boogie woogie och rythm & blues som i 
slutet av 40-talet leder fram till rock´n roll. Flera av dess portalfigurer har haft avgörande roller när det gäller 
att luckra upp den gamla amerikanska segregationen. Utvecklingen har gått vidare, påverkad av gospel- och 
countrymusik och lett fram till 60-talets soul- och popmusik. Alla olika musikstilar är en enda korsbefruktning 
och Stora Musikresan fångar helheten. 
 
Vi besöker de tre städer som betytt mest i utvecklingen av amerikansk rock och countrymusik. Resan börjar i 
New Orleans, Louis Armstrongs födelsestad. Resenärerna får bland annat uppleva en äventyrlig swamp tour till 
ett isolerat cajunsamhälle i träskmarkerna och där lyssna på genuin cajunmusik. Resan 
går via Natchez där vi besöker Jerry Lee Lewis födelsehem och där systern 
Frankie guidar. 
 
Vidare mot Memphis med blues, rock och Elvis Presley som får en hel dag i programmet. Specialguidning på 
Sun Studios, Gibson Guitar Factory och Graceland. 
 
I Nashville väntar ett intensivt countryprogram, helkväll på anrika Grand Ole Opry och möten med 
countrystjärnor. Resans guidning har sin tyngdpunkt på musik som är den röda tråden. Detta utan att försaka 
all annan information. 
 
Möten med musikprofiler 
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På varje resa får resenärerna träffa flera personligheter inom musikbranschen. Det kan vara välkända artister 
såväl som människor med anknytning till musikbranschen. På tidigare resor har vi träffat Fats Domino som 
1956-1960 var kommersiellt lika framgångsrik som Elvis Presley. Båda sålde under de här åren vardera ca 100 
miljoner skivor. Gitarrlegenden James Burton och countrylegenden Bobby Bare, bara för att nämna några, har 
också medverkat. 
 
Vid flera tillfällen har vi varit på besök hemma hos Billy Swan som hade hits som I Can Help. På Grand Ole Opry 
har vi under åren träffat många legendariska countrystjärnor vid besök bakom scenen. Resenärerna har vid 
många tillfällen även fått privata minikonserter av berömda artister. Nämnas bör också Charlie McCoy som är 
invald i Country Music Hall of Fame. Charlie är ofta vår guide. Personerna varierar från resa till resa och vi kan 
inte uppge i förväg vad som gäller för respektive resa. 
 
Avresa 2015 :  preliminärt 8/5 och 18/9 – reslängd 10 dagar. 
 
Per person Fastställs i dec  Flygtillägg  
Del i dubbelrum   Stockholm/Göteborg  
Vuxen som 3:e person   Köpenhamn  
Ungdom 12-15 år som 
3:e person 

    

Enkelrumstillägg     
Avbeställningsskydd     
 
 

 

 
 
 
Dag för dag 
Dag 1. Skandinavien – New Orleans 
På morgonen anslutande flyg till Stockholm eller Köpenhamn och flyg med SAS över Atlanten. Efter pass- och 
tullformaliteter fortsatt resa med inrikesflyg till New Orleans dit vi ankommer på kvällen. Färdledare möter 
och transfer till Royal Sonesta, vårt hotell beläget i de franska kvarteren. 
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Dag 2. New Orleans 
En spännande dag i Louis Armstrongs, Mahaila Jacksons och Fats Dominos födelsestad, tillika jazzens och 
dixiens hemstad. Vi gör en rundvandring i de franska kvarteren, härlig miljö och trevlig atmosfär. Vi besöker 
både vanliga sevärdheter som Bourbon Street, Jackson Square och världsberömda Preservation Hall, men även 
en del oväntade programinslag görs som kända "House of the Rising Sun". Jazzens historia presenteras i ett 
föredrag av Preservation Halls egen John Royen med musiker. 
 
Vi besöker en skivstudio och finner att rockmusikens pionjärer redan var etablerade i New Orleans i mitten av 
1940-talet! Lunchen (restaurangpaketet) intar vi på en omsorgsfullt utvald restaurang. På kvällen samlas vi igen 
för en gemensam middag (restaurangpaketet) ombord på Natchez, Mississippis mest berömda hjulångare. Live 
jazzunderhållning vilket blir till en stämningsfull avslutning på dagens program.  
 
Dag 3. New Orleans – Natchez 
Efter frukost gör vi en sightseeing med buss i New Orleans. Vi ser Mississippifloden och de vackra sydstatshusen 
i Garden District. Vi besöker en kyrkogård och får inblick i voodoo, jazzbegravningar med mera. Musiktemat är 
delvis Fats Domino. Södra Louisiana ligger lågt och har vidsträckta sumpmarker där Mississippifloden ringlar sig 
fram. Det känns att vi är i den verkliga södern, vackra byggnader blandat med fattigdom, stora träd med 
spansk mossa. 
 
En spännande "swamp tour" ingår i programmet där vi tar med gruppen ut i träskmarkerna, upplever ett 
exotiskt djurliv och besöker ett isolerat cajunsamhälle. Ombord har vi med en cajunmusiker. På kvällen når vi 
Natchez, förr ett välkänt stopp för hjulångarna. Vi bor på Natchez Eola Hotel, ett klassiskt sydstatshotell byggt 
1927. 
 
Dag 4. Natchez – Memphis 
Jerry Lee Lewis föddes i trakten. Hans syster bor kvar och är hon hemma träffar vi henne och får en timme 
med Jerry Lee Lewis som tema. Därefter bluestema med stopp i Leland och i nedslitna Clarksdale utmed 
klassiska route 61, bluesens vagga. Vi lyssnar på äkta soul och blues på akustisk gitarr, låtar som "Big Boss Man", 
långt från turistbluesen. Sent på eftermiddagen stopp i Tunica, en av Amerikas största kasinostäder. Middag 
(restaurangpaketet). Sent på kvällen anländer vi till Memphis och Doubletree Hotel. 
 
Dag 5. Memphis 
Guidad tur på legendariska Beale Street med omgivningar. I historiska Schwabs blir vi förflyttade minst 100 år 
tillbaka i tiden. Memphis Rock 'n' Soul Museum ger en god inblick i Memphis musikhistoria. Gibson Guitar 
Factory Tour är alltid uppskattad. Efter lunch (restaurangpaketet) i ett gammalt "cotton warehouse" besöker vi 
STAX-studion och får en guidad tur genom legendariska SUN-studios. Kvällen fri. 
 
Dag 6. Memphis - Tema Elvis Presley 
I dagens fylliga program besöker vi alla platser med intressant Elvis-anknytning, ett unikt upplägg. Rundturen 
är kronologiskt upplagd och vi börjar vid första bostaden i Memphis, dit familjen flyttade från Tupelo 1948. 
Lunch (restaurangpaketet) på Graceland och sedan rundvandring på Elvis älskade Graceland. Vi ser hemmet, 
bilmuseet, Elvis eget flygplan och så förstås souvenirbutikerna. 
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17.00 lämnar vi Memphis och åker buss genom Davy Crocketts vildmarker i Tennessee. I Jackson äter vi en 
mycket speciell middag i countrymiljö med underhållning av lokala bluegrassband (restaurangpaketet). Vid 
22.00–22.30 når vi Doubletree i Nashville. Hotellet ligger i downtown med gångavstånd till Broadway där 
countrybarerna ligger på rad. 
 
Dag 7. Nashville 
Besök i "Mother Church of Country Music", Ryman Auditorium, som under 30 år var hemvist för anrika Grand Ole 
Opry och de klassiska countrystjärnorna som Hank Williams, Roy Acuff och Minnie Pearl. Det var också här Elvis 
Presley sjöng Bill Monroes "Blue Moon Kentucky" i oktober 1954 och blev rekommenderad att fortsätta köra 
budbil i Memphis och glömma en artistkarriär. På förmiddagen har vi bland annat tema Johnny Cash och Roy 
Orbison. Lunch (restaurangpaketet) på världsberömda Wildhorse Saloon.  
 
Efter lunchen besöker vi fantastiska Country Music Hall of Fame. Därefter gör vi ett besök i ett privat hem och 
får personligen träffa legendariska musiker som ingick i The A Team som var de mest anlitade, t.ex. Chip 
Young, Scotty Moore m.fl . Många härliga upplevelser väntar våra resenärer i Nashville, även kallad Music City 
USA. Kvällen är fri att bekanta sig med Broadway. Reseledaren kan rekomendera klubbar och butiker. Under 
dag 7 och 8 träffar vi flera berömda artister och musiker. 
 

 
 
Dag 8. Nashville 
Dagen börjar med "Music Row Tour" och exklusiv guide blir Charlie McCoy som visar oss varför Nashville kallas 
Music City USA. Därefter fortsätter vi med vår unika programpunkt "Home of the Stars Tour" där vi tittar 
närmare på hur de världsberömda countrystjärnorna bor i Nashville. Men vi besöker också stjärnor i deras 
privata hem. Trerätters lunch (restaurangpaketet) på Gaylords Opryland. 
 
Efter lunch besöker vi legendariska RCA Victor Studio B där det moderna Nashvillesoundet skapades av Chet 
Atkins på tidigt 60-tal. Dolly Parton, Elvis Presley, Patsy Cline, Jim Reeves och många andra storheter spelade 
in odödliga hits inom Studio B´s historiska väggar. Kvällens föreställning på Grand Ole Opry pågår mellan 19.00–
21.00. Därefter intar vi vår gemensamma middag (restaurangpaketet) tillsammans på Aquarium Restaurant. 
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Dag 9. Nashville – Skandinavien 
Transfer till flygplatsen på förmiddagen. Flyg via Chicago eller Washington till Skandinavien. Middag ombord på 
SAS-flyget.  
 
Dag 10. Ankomst Skandinavien 
På morgonen ankomst till Skandinavien och efter eventuellt flygbyte fortsatt resa. 
 
För gruppresor till/inom USA samarbetar vi med Swanson’s. Vi reserverar oss för eventuella ändringar 
utanför vår kontroll. 
Anmälan - Posta anmälan snarast till BL TRAVEL, BOX 2, 155 21 NYKVARN 

 
            
  Efternamn   Förnamn     

  OBS! Det är viktigt att namnet stämmer exakt med uppgifterna i passet.   
  Gatuadress   E-post     

  Postnummer 
Postadress 

  Tel Dag 
Mobil 

    

  Vald resa 
  Datum för 

avresa 
    

            

  Rumstyp 
Dubbel/Enkel 
 

  Vid Dubbelrum 
Delar med 

    

            

  Avbeställnings- 
skydd 

  Önskar förslag 
på försäkring 

    

             

  Övriga  
önskemål 

    

            

  Underskrift   Ort och datum     

            
 



                                     

Business & Leisure Travel  AB 
_______________________________________________________________________________________________ 
Box 2 
SE-155 21 NYKVARN, 
Sweden 
Vibyvägen 14 

Tel       46 8 731 50 10 
Mobil    46 70 731 26 74 
Epost info@bltravel.se 
Iata/TIDS 96-2 8042 4 

info@bltravel.se 
Medlem i Företagarna 
Medlem i Kvinnor & Företag 
www.bltravel.se  

Org.No 556613-6601 
Bankgiro 5292-3042 
 

 
 

 

 


