Luzern
5-daagse vliegtuigreis naar Luzern, Zwitserland
08 april 2019 t/m 12 april 2019
• Exclusief muziekprogramma in Oster-Festival Lucerne met o.a. Riccardo Chailly, Denis
Matsuev en Emmanuelle Haïm
• Kunst in Sammlung Rosengart en Kunstmuseum Luzern
Maandag 8 april vliegen we naar Zürich, van waar we per touringcar doorreizen naar Luzern. ’s
Avonds speelt de Junge Philharmonie Centralschweiz onder leiding van Howard Arman Le
Miroir de Jésus. Mystères du Rosaire van André Caplet. Deze Franse componist leed erg onder
de ontberingen van de Eerste Wereldoorlog. Vlak voor zijn dood in 1925 schreef hij het
meesterwerk Le miroir de Jésus voor de bijzondere bezetting van mezzosopraan, vrouwenkoor,
strijkorkest en harp.
Dinsdag 9 april verkennen we onder leiding van een plaatselijke gids Luzern. Blikvanger is de
Kapellbrücke over de rivier de Reuss, de oudste overdekte houten brug van de wereld en
voorzien van vele schilderijen. De ligging tussen het meer en de bergen is schilderachtig en
zorgt al sinds 1840 voor toerisme. In de Franziskanerkirche speelt het barokensemble Le
Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuelle Haïm onder de titel Sacro Profanum
instrumentale muziek voor hof en kerk van Blow via Biber tot aan Bach.
Woensdag 10 april

krijgen we een rondleiding door de Sammlung Rosengart. De

kunsthandelaar Siegfried Rosengart, die na de Eerste Wereldoorlog naar Luzern verhuisde,
was een vriend van vele toonaangevende kunstenaars, zoals Matisse, Chagall, Klee en
Picasso. Samen met zijn dochter Angela vergaarde hij een bijzondere collectie die hij en Angela
aan de stad Luzern schonken. De collectie bestaat uit werken van Picasso, Klee, Kadinsky,
Leger en Monet. Deze avond leidt dirigent Teodor Currentzis het koor en orkest van de Perm
Opera in de Messa da Requiem van Verdi in de Luzerner Saal van KKL Luzern.
Donderdag 11 april bezoeken we het Kunstmuseum Luzern, een bijzonder gebouw van
architect Jean Nouvel. De architectonische eenvoud van de vertrekken en de geraffineerde
lichtval maken van een museumbezoek een waar kunstgenoegen. Denis Matsuev soleert deze

avond in het Eerste Pianoconcert van Tsjaikovski bij de Filarmonica della Scala onder leiding
van Riccardo Chailly. Verder staat op het programma de Schilderijententoonstelling in de
orkestversie die Ravel maakte van Moessorgski's pianowerk. Moessorgski bracht met dit werk
een hommage aan zijn plotseling overleden vriend, de kunstenaar Victor Hartmann.
Vrijdag 12 april lopen we langs de oever van het Vierwaldstättersee naar Tribschen. Op deze
landtong ligt direct aan het meer het voorname buitenverblijf waar Richard Wagner van 1866 tot
1872 met zijn tweede vrouw Cosima en zijn kinderen woonde. In de loop van de middag vliegen
we terug naar Nederland

Prijzen
Basisreissom

€ 1.295,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Junge Philharmonie Centralschweiz

€ 58,00

Le Concert d'Astrée

€ 58,00

Messa da Requiem

€ 119,00

Filarmonica della Scala

€ 130,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-steren Radisson Blu Luzern in
Luzern
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar Schiphol, 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:
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