Schubertiade
7-daagse busreis naar Schwarzenberg, Oostenrijk
22 juni 2019 t/m 28 juni 2019
• Crème de la crème van de Liedkunst: Thomas Hampson, Christoph Prégardien en Christiane
Karg
• Kamermuziek met Renaud Capuçon & Friends
• Vorarlberg: veelzijdige natuur- en cultuurlandschappen
• Lees hier wat reisleider Michel Khalifa over de Schubertiade vertelt
Zaterdag 22 juni rijden we naar Bad Windsheim in Zuid-Duitsland, nabij Rothenburg ob der
Tauber aan de Romantische Straße.
Zondag 23 juni reizen we na een kort bezoek aan het middeleeuwse Rothenburg ob der
Tauber per touringcar én boot door naar Hotel Krone in Langenegg, in het Vorarlgebergte. Alle
concerten van de Schubertiade vinden plaats in het nabijgelegen plaatsje Schwarzenberg waar
speciaal voor de Schubertiade een perfecte kamermuziekconcertzaal is gebouwd, met een
schitterend uitzicht over de bergen en een sublieme akoestiek. 's Avonds geven bariton Thomas
Hampson en pianist Wolfram Rieger hier een recital met liederen uit Mahlers Des Knaben
Wunderhorn.
Maandag 24 juni bezoeken we Schwarzenberg en het Angelika Kauffmann Museum. De
kunstenares Kauffmann had een speciale band met Schwarzenberg. Haar vader kwam
hiervandaan en na de dood van haar moeder in 1757, keerde ze met haar vader terug naar
Schwarzenberg, waar ze samen de plaatselijke kerk renoveerden. ’s Middags staan op het
programma van het recital van tenor Christoph Prégardien en pianist Michael Gees liederen van
Schubert en Schumann. Tijdens het avondconcert spelen Gabriel Le Magadure (viool), Raphaël
Merlin (cello) en Shani Diluka (piano) kamermuziek van Schumann, Grieg en Schubert.
Dinsdag 25 juni brengen we een bezoek aan Oberstaufen. Met als decor de Alpencoulisse ligt
het Duitse plaatsje in de drielandendriehoek met Oostenrijk en Zwitserland. ’s Middags spelen
Renaud Capuçon (viool) en David Fray (piano) vioolsonates van Bach en de ‘Kreutzer-Sonate’
van Beethoven. Tijdens de ‘Liederabend’ zingt een vocaal kwartet met onder meer Christiane

Karg (sopraan) en Mauro Peter (tenor), begeleid door de pianisten Helmut Deutsch en Julius
Drake, onder meer de Liebeslieder-Walzer van Brahms.
Woensdag 26 juni

maken we een bustocht door de prachtige omgeving van het

Bregenzerwald. ‘s Avonds speelt violist Renaud Capuçon samen met een aantal bevriende
musici strijkkwartetten van Brahms.
Donderdag 27 juni rijden we naar Bad Kissingen, waar jaarlijks de Kissinger Sommer
plaatsvindt. ’s Avonds kunt u deze reis muzikaal afsluiten met een concert door barokensemble
La Voce Strumentale en sopraan Julia Lezhneva.
Vrijdag 28 juni reizen we na het ontbijt terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.575,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 175,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Thomas Hampson & Wolfram Rieger

€ 94,00

Christoph Prégardien & Michael Gees

€ 84,00

Gabriel Le Magadure & Friends

€ 74,00

Renaud Capuçon & David Fray

Voor deze voorstelling zijn helaas geen
kaarten meer beschikbaar

Liebeslieder-Walzer

€ 94,00

Renaud Capuçon & Friends

€ 84,00

La Voce Strumentale & Julia Lezhneva

€ 69,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Langenegg v.v. en vervoer ter plaatse •
1 overnachting in een 4-sterrenhotel in Zuid-Duitsland, 4 overnachtingen in het
4-sterrenhotel Seminarhotel Krone in Langenegg (Oostenrijk) en 1 overnachting in een
4-sterrenhotel in Bad Kissingen op basis van logies en ontbijt
• 6 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
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

