Frankfurt
4-daagse busreis naar Frankfurt, Duitsland
28 februari 2019 t/m 03 maart 2019
• Een weekend vol opera bij het ‘Opernhaus des Jahres’
• Het blauw van Chagall in Mainz
• Tentoonstelling Titiaan in Venetië
Donderdag 28 februari rijden we vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland naar Frankfurt.
De Oper Frankfurt - die al vaak de lijst aanvoert van 'Opernhaus des Jahres' - biedt vanavond
Verdi's La forza del destino, een opera over een turbulent familiedrama dat ontketend wordt
door het racisme van de vader van Leonora. Hij verbiedt immers de omgang van zijn dochter
met Don Alvaro die uit een familie van de Inca's stamt. Hoewel het scenario enkele onlogische
handelingen kent, werd Verdi er toch door aangetrokken vanwege de psychologische en
dramatische contrasten. Als geen ander weet Verdi dergelijke drama's vorm te geven in
prachtige melodieën en buitengewone orkestraties.
Vrijdag 1 maart bezoeken we in het Städel Museum in Frankfurt de tentoonstelling Tizian und
die Renaissance in Venedig. In de Oper Frankfurt staat Bizets Carmen op het programma. Het
Hessische Staatstheater voert een bijzondere ‘double bill’ op met Hertog Blauwbaard van
Bartók en Die sieben Todsünden van Weill. Deze laatste opera was het laatste resultaat van de
samenwerking tussen Kurt Weill en Bertolt Brecht. De zeven zonden zag Brecht vooral als de
demonen van de kleinburgelijke moraal. Weill componeerde er ironische en tegelijk
melancholische muziek bij in zijn kenmerkende theatermuziekstijl.
Zaterdag 2 maart krijgen we een rondleiding door Mainz waar we onder andere de Sankt
Stephan bezoeken met de blauw verlichte glasramen van de kunstenaar Marc Chagall. Na
lange aarzeling ging Chagall uiteindelijk in op het verzoek ramen voor de kerk te maken. Hij
wilde daarmee vooral verzoening symboliseren tussen Frankrijk en Duitsland en verzoening
tussen joden en christenen. In de meditatieve kleur blauw brandschilderde Chagall zijn bijbelse
dromen uit het Oude en Nieuwe Testament: het paradijs, Mozes die met zijn geboden van de
berg komt, de ark van Noach met de witte vredesduif, Maria in Nazareth en het hemelse
Jeruzalem met koning David. De Oper Frankfurt voert deze avond de opera Dalibor van

Smetana op. Een ridder wordt wegens zijn vermeende moord op de burggraaf ter dood
veroordeeld. De dochter van de burggraaf raakt hopeloos verliefd op Dalibor en probeert hem te
bevrijden. Het Hessische Staatstheater biedt deze avond Strauss' Salome.
Zondag 3 maart kunt u ‘s morgens eerst nog in de Alte Oper het Museumskonzert bijwonen.
Klarinettist Sabine Meijer speelt met het Frankfurter Opern- und Museumsorchester werk van
Amerikaanse componisten als Gershwin, Bernstein en Korngold. Aan het begin van de middag
rijden we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 875,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 90,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
La forza del destino

€ 95,00

Carmen

€ 95,00

Hertog Blauwbaards Burcht/Die sieben

€ 53,00

Todsünden
Dalibor

€ 95,00

Salome

€ 65,00

Museumskonzert

€ 68,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Frankfurt v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in in het 4-sterren Holiday Inn Alte Oper in
Frankfurt
• 3 diners of lunches in goede restaurants
• 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 voorstellingen en concert, 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
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

