Gotha
6-daagse busreis naar Gotha, Duitsland
17 april 2019 t/m 22 april 2019
• Concerten op historische ‘Bach-plaatsen’
• Excursies in Eisenach, Erfurt & Gotha
• Bachs Johannes Passion door Capella Amsterdam en het Orkest van de 18e eeuw
Woensdag 17 april rijden we vanuit Nederland naar Gotha waar we onze intrek nemen in het
viersterren Hotel am Schlosspark. Het zal onze standplaats zijn voor het bezoek aan de
Thüringer Bachwochen, het grootste muziekfestival van Thüringen. Het festival voert
barokmuziek uit - het werk van Johann Sebastian Bach als centraal uitgangspunt - op
bijzondere en historische plaatsen zoals het Bachhaus en Georgenkirche in Eisenach, Weimar,
Erfurt, Arnstadt en Meiningen.
Donderdag 18 april

bezoeken we Schloss Friedenstein, waar onder meer nog de

indrukwekkende collectie van de vorstelijke kunstkamer te zien is. Bijzonder is ook het
Ekhof-Theater, dat met zijn originele houten toneeltechniek een kleinood is onder de
slottheaters uit de barok. ’s Middags staan in Meiningen bij de Thüringer Bachwochen de
klavierconcerten van Bach voor twee en drie klavieren op het programma.
Vrijdag 19 april bezoeken we Erfurt. De hoofdstad van Thüringen werd in 742 door Bonifatius
gesticht en ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot een machtige handels- en universiteitsstad.
Van de toenmalige rijkdom getuigen nu nog talrijke zorgvuldig gerestaureerde renaissance- en
vakwerkhuizen. In Eisenach, de geboorteplaats van Bach, voeren Capella Amsterdam en het
Orkest van de 18e eeuw de Johannes Passion van Bach uit.
Zaterdag 20 april rijden we naar Weimar. Tweemaal was Bach professioneel verbonden aan
Weimar. In 1703 werkte hij zo'n zes maanden als violist in het hoforkest van hertog Johann
Ernst. Vijf jaar later kwam Bach terug, nu als hoforganist en als concertmeester. Aan het eind
van de middag brengt de Rheinische Kantorei in Gotha passiemuziek van de barokcomponist
Gottfried Heinrich Stölzel ten gehore. Stölzel stond tijdens zijn leven in hoog aanzien,
waarschijnlijk hoger dan Bach. Hij werkte als kapelmeester in Gotha, maar leverde ook muziek

voor andere hoven in de regio waarvan echter helaas een groot deel verloren is gegaan.
Zondag 21 april brengen we in Eisenach een bezoek aan het Bachhaus. De stad is natuurlijk
bekend vanwege de Wartburg, sinds 1999 werelderfgoed van de UNESCO. Hier vertaalde
Martin Luther het Nieuwe Testament in het Duits. Eisenach is echter ook de geboortestad van
de Johann Sebastian Bach. Muziek kreeg Bach er bijna letterlijk met de paplepel ingegoten. Al
op zeer jonge leeftijd kreeg hij vioolles van zijn vader, stadsmuzikant Johann Ambrosius Bach.
In de Georgenkirche voert het barokensemble Gli Angeli Genève onder leiding van Stephan
Macleod cantates van Bach uit, waaronder Was Gott tut, das ist wohlgetan (BWV 99) en
Liebster Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8).
Maandag 22 april rijden we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.145,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Concerti voor twee en drie klavieren

€ 48,00

Johannes Passion

€ 54,00

Rheinische Kantorei

€ 48,00

Gli Angeli Genève

€ 48,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Gotha v.v. en vervoer ter plaatse
• 5 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Hotel am Schlosspark in
Gotha
• 5 diners of lunches in het restaurant van het hotel
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier
meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

