Berlijn
5-daagse treinreis naar Berlijn, Duitsland
18 april 2019 t/m 22 april 2019
• Parsifal met sopraan Eva-Maria Westbroek in haar roldebuut als Kundry
• Requiem (Schumann) met bariton Benjamin Appl
• Die Meistersinger von Nürnberg onder leiding van Daniel Barenboim
Donderdag 18 april reizen we per IC-trein naar Berlijn. Berlijn is een stad die blijft boeien, hoe
vaak men er ook terugkeert. Dat heeft niet alleen te maken met de schijnbaar eindeloze
restauratie van de stad, waardoor elk bezoek weer nieuwe inzichten oplevert, maar ook met de
kwalitatief hoogstaande operavoorstellingen en concerten, de musea en niet te vergeten de
sfeer die Berlijn uitstraalt. De Deutsche Oper voert deze avond Rienzi uit, een weinig
opgevoerde vroege opera van Wagner.
Vrijdag 19 april maken we uitgebreid kennis met Berlijn onder leiding van een gids. De
hoofdstad van Duitsland staat vooral symbool voor cultuur, wetenschap, vernieuwing en
hereniging. Traditiegetrouw staat op deze Goede Vrijdag Wagners opera Parsifal op het
programma van de Deutsche Oper. Sopraan Eva-Maria Westbroek vertolkt de rol van Kundry.
Het Konzerthausorchester voert tijdens het Konzert zum Karfreitag onder meer het Requiem
van Schumann uit. Onder de solisten bevinden zich sopraan Simona Saturová en bariton
Benjamin Appl.
Zaterdag 20 april staat het Museumsinsel centraal. Dit eiland telt vijf musea en wordt omgeven
door de Spree en het Spreekanaal. Begin 19e eeuw ontstond het plan om op het eiland musea
te bouwen. Men wilde op deze manier wedijveren met Parijs en Londen. Behalve de Berliner
Dom zijn alle gebouwen op het Museumsinsel musea; zo kwam het eiland rond 1870 aan zijn
naam. In de Komische Oper kunt u Poro, re dell'Indie zien, een opera van Händel over de strijd
tussen Alexander de Grote en koning Poros. In de Berliner Philharmonie speelt het Deutsche
Symphonie-Orchester Berlin de Twaalfde Symfonie van Sjostakovitsj.
Zondag 21 april

bezoeken we het Kulturforum, de thuisbasis van een reeks musea,

concertzalen en galerijen. Het idee voor dit cultuurforum ontstond na de Tweede Wereldoorlog,

toen de kunstverzameling van Berlijn opgesplitst werd tussen de oostelijke en de westelijke
sectoren. Omdat Oost-Berlijn al het Museumsinsel had, besloot West-Berlijn een nieuw centrum
voor haar kunstcollecties en culturele instituties. te bouwen. Architect Hans Bernard Scharoun
ontwierp de plannen en koos de wijk Tiergarten als locatie, indertijd nog een open ruimte. In de
Gemäldegalerie op het Kulturforum bezoeken we de tentoonstelling Mantegna & Bellini over de
twee grootmeesters van de renaissance.
In de Staatsoper vindt in het kader van de Festtage van de Berliner Staatskapelle onder leiding
van Daniel Barenboim een opvoering van Die Meistersinger von Nürnberg van Wagner plaats.
De Komische Oper speelt vanavond de bejubelde enscenering die de Britse theatergroep 1927
op de eenakters Petroesjka (Stravinsky) en L'enfant et les sortilèges (Ravel) maakte.
Maandag 22 april keren we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.195,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Rienzi

€ 98,00

Parsifal

€ 98,00

Konzert zum Karfreitag

€ 62,00

Poro, re dell'Indie

€ 82,00

Deutsche Symphonie-Orchester

€ 67,00

Petroesjka/L'enfant et les sortilèges

€ 74,00

Die Meistersinger von Nürnberg

€ 225,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per IC-trein (1e klasse) naar Berlijn v.v.
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Maritim Pro Arte Berlin
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam Centraal, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer,
Almelo en Hengelo
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten, vervoer van en naar de
opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

