Barcelona
5-daagse vliegtuigreis naar Barcelona, Spanje
06 maart 2019 t/m 10 maart 2019
• Barcelona Obertura Spring Festival: een festival in de mooiste concertzalen van de stad met
Diana Damrau, Leif-Ove Andsnes, Matthias Goerne en Kent Nagano
• De kleurrijke stad van Gaudí, Picasso en Miró
• Museu Nacional d’Art de Catalunya
Woensdag 6 maart vliegen we rechtstreeks naar Barcelona, de stad waar Gaudí, Picasso en
Miró hun sporen hebben achtergelaten en waar deze dagen het Barcelona Obertura Spring
Festival plaatsvindt. 's Avonds al kunt u in het Auditori een concert bijwonen. Het RIAS
Kammerchor voert het Requiem van Tomás ?Luis de Victoria, een van de belangrijkste
componisten uit de Spaanse renaissance, uit in combinatie met het werk van de hedendaagse
Bernat Vivancos.
Donderdag 7 maart

verkennen Barcelona nader. De stad is een paradijs voor

architectuurliefhebbers, niet alleen vanwege de vele sporen die Gaudí achtergelaten heeft. In
de Liceu Opera kunt u vanavond een concertante opvoering bijwonen van Hamlet, honderd jaar
geleden een heel populaire opera van de Franse componist Ambroise Thomas maar
tegenwoordig zo goed als vergeten. Met sopraan Diana Damrau als Ophélie. In de fraaie
concertzaal van het Palau de Música vertolken Matthias Goerne en Leif Ove Andsnes de
liedcyclus Schwanengesang van Schubert.
Vrijdag 8 maart staat geheel in het teken van de architect Gaudí. Eyecatcher van de stad is
natuurlijk diens Temple de la Sagrada Familia. De bouw van Temple de la Sagrada Familia
startte in 1883. Gaudí werd gevraagd als architect, maar hij slaagde er niet in zijn meesterwerk
te voltooien. Toen Gaudí in 1926 stierf, was de oostgevel op één toren na voltooid. Na zijn dood
vielen de werkzaamheden stil, pas in 1952 werd er verder gebouwd. Men hoopt nu de bouw in
2026 te kunnen afronden, precies honderd jaar na de dood van Gaudí. In het kader van het
Barcelona Obertura Spring Festival leidt Josep Pons in de Liceu Opera onder meer sopraan
Lisette Oropesa (Rodelinda) en countertenor Bejun Mehta (Bertarido) in Rodelinda (regie: Claus
Guth). Deze opera over een Lombardische koningin die verwoede pogingen doet haar

ingenomen vrijheid te verkrijgen, schreef Händel in zijn gloriejaren als directeur van de Royal
Academy in Londen.
Zaterdag 9 maart bezoeken wij het Museu Nacional d'Art de Catalunya, beter bekend als het
MNAC. Dit museum is gevestigd in het monumentale Palacio Nacional de Montjuïc, dat speciaal
voor de Wereldtentoonstelling van 1929 is gebouwd. Het herbergt 1000 jaar Catalaanse kunst,
van de 10e tot de 20e eeuw. Vooral de afdeling Romaanse kunst behoort tot een van de meest
volledige ter wereld. U kunt de reis in het Auditori muzikaal afsluiten met de klanken van het
Vijfde Pianoconcert van Saint-Saëns, gespeeld door Jean-Yves Thibaudet onder leiding van
Kent Nagano en begeleid door het Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
Zondag 10 maart brengen we ’s morgens een bezoek aan Casa Battló, een opmerkelijk pand
aan de stijlvolle boulevard Passeig de Gràcia van de rijke industrieel Josep Battló i Casanocas
dat Gaudí op geheel eigen wijze gerenoveerd heeft. Aan het begin van de middag vliegen we
terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.295,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 180,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
RIAS Kammerchor

€ 53,00

Hamlet

€ 214,00

Schwanengesang

€ 54,00

Rodelinda

€ 198,00

Barcelona Symphony Orchestra/Kent

€ 79,00

Nagano
Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in Barcelona
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten, vervoer van en naar Schiphol,
kosten overige maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds

MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

