Dresden
6-daagse vliegtuigreis naar Dresden, Duitsland
16 mei 2019 t/m 21 mei 2019
• Dresdner Musikfestspiele met top-musici
• Uitgebreid excursieprogramma met bezoek aan Altstadt, Gemäldegalerie & Grüne Gewölbe
• Boottocht op de Elbe
Donderdag 16 mei vliegen we aan het einde van de morgen rechtstreeks naar Dresden, waar
we onze intrek nemen in het viersterrenhotel Westin Bellevue Dresden, gelegen aan de Elbe.
Deze avond kunt u het openingsconcert van de Dresdner Musikfestspiele bijwonen. In het
Kulturpalast dirigeert Ivor Bolton het Dresdner Festspielorchester in onder meer de Eerste
Symfonie van Schumann en zingt René Pape liederen van Schubert die zijn gearrangeerd voor
orkest. In de Semperoper danst het Semperoper Ballett Tsjaikovski’s Het zwanenmeer.
Vrijdag 17 mei verkennen we de historische stad Dresden. We wandelen onder meer langs de
beroemde Frauenkirche en de Zwinger. Op het gebied van architectuur moet uiteraard ook het
gebouw van de Semperoper genoemd worden. Architect Gottfried Semper drukte met zijn
uitgesproken ideeën op het gebied van de bouwkunst duidelijk zijn stempel op het aanzicht van
de stad. 's Avonds staan in het Kulturpalast twee geweldige vrouwen die al langer
samenwerken, op het podium: dirigente Mirga Gražinyt?-Tyla en pianiste Yuja Wang. De LA
Times riep Gražinyt?-Tyla al enige jaren geleden uit tot meestbelovende jonge dirigent ter
wereld. Mirga Gražinyt?-Tyla leidt haar City of Birmingham Symphony Orchestra in onder meer
de Tweede Symfonie van Brahms en het Vijfde Pianoconcert van Prokofjev.
Zaterdag 18 mei bezoeken we de Gemäldegalerie Alte Meister. Al van oudsher herbergt dit
complex kunstverzamelingen van de keurvorsten. Toen Goethe hier voor het eerst kwam, had
hij geen woorden voor zijn bewondering voor alle schilderijen van de oude meesters die toen
nog in drie rijen dik boven elkaar hingen. Tijdens de Dresdner Musikfestspiele verzorgt cellist
Jan Vogler vanavond de première van een waarlijk wereldomvattend celloconcert. Drie
componisten uit drie continenten brengen samen ‘de universele spraak van de muziek in
individuele tonen tot uitdrukking’.
Zondag 19 mei krijgen we een rondleiding door het Neue Grüne Gewölbe. Augustus de Sterke

was een groot liefhebber van kunst. Om zijn kunstverzameling op stand te kunnen exposeren
liet de vorst in zijn kasteel negen ruimtes in barokke stijl tot een echte Wunderkammer
verbouwen. Omdat enkele ruimtes groene muren hadden, ontstond al snel de bijnaam Grünes
Gewölbe. ’s Middags heeft u de mogelijkheid in de Frauenkirche de Geistliche Sonntagsmusik
bij te wonen. Op het programma staat de Paukenmesse van Haydn. 's Avonds staat in de
Semperoper Brahms in het voetlicht. Daniel Barenboim dirigeert de Staatskapelle Berlin
Brahms' Derde Symfonie en Vierde Symfonie.
Maandag 20 mei maken we een boottocht over de Elbe. We sluiten deze reis muzikaal af met
een concert door het Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia dat onder leiding van
Sir Antonio Pappano onder meer het daverende Nacht op de kale berg van Moessorgski speelt,
alvorens de violiste Lisa Batiashvili te begeleiden in het Eerste Vioolconcert van Bartók.
Dinsdag 21 mei vliegen we aan het eind van de morgen terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.325,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 160,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Dresdner Festspielorchester

€ 99,00

Het zwanenmeer

€ 99,00

City of Birmingham Symphony Orchestra

€ 99,00

WDR Sinfonieorchester

€ 69,00

Paukenmesse

€ 18,00

Staatskapelle Berlin

Voor deze voorstelling zijn helaas geen
kaarten meer beschikbaar

Orchestra dell’Accademia Nazionale di

€ 79,00

Santa Cecilia
Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen naar Dresden v.v.
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 5 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel The Westin Bellevue
in Dresden
• 5 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,
overige
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Calamiteitenfonds
• Het is ook mogelijk per trein naar Dresden te reizen; informeer naar de mogelijkheden
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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:

