Cork
5-daagse vliegtuigreis naar Cork, Ierland
27 juni 2019 t/m 01 juli 2019
• Kamermuziekfestival op intieme locaties: Bantry House & St. Brendan Church
• Divers muziekprogramma, met de nadruk op Mozart & Beethoven
• Schitterende baaien en liefelijke heuvels in West Cork
Donderdag 27 juni vliegen we rechtstreeks naar Cork. Van daaruit rijden we een deel van de
Wild Atlantic Way, een prachtige route langs stranden, kliffen, havens en schitterende
uitkijkpunten. We eindigen de tocht in Bantry, een plaats in het graafschap Cork, aan de kop
van de Bantrybaai. Hier vindt jaarlijks het befaamde West Cork Chamber Music Festival plaats,
een van de belangrijkste Europese festivals op het gebied van kamermuziek. Hoofdpodium voor
dit festival is het Bantry House, het huis van de voorvaderen van de Earls of Bantry. Het Bantry
House is vermaard om de atmosfeer die gecreëerd wordt in de met kaarsen verlichte
bibliotheek en om de prachtige ligging met uitzicht over de Bantry Bay.
Vrijdag 28 juni maken we een tocht door het Ierse landschap en varen we vanuit de haven van
Glengarriff Bay naar Garnish Island. Dit eiland staat bekend om haar prachtige tuinen. Dankzij
de beschutte ligging in de baai van Glengarriff kunnen er veel soorten planten groeien. Het
eiland was ooit eigendom van John Annan Bryce die er samen met tuinontwerper Howard Peto
een Iers 'Hof van Eden' van maakte. Tijdens het openingsconcert van het festival 's avonds
maken vier strijkkwartetten hun opwachting in het Bantry House: Quatuor Zaïde, Chiaroscuro
Quartet, Dahlkvist Quartet en Borusan Quartet. Zij spelen werken van Beethoven,
Mendelssohn, Tarrodi en Vasks.
Zaterdag 29 juni beginnen we onze muziekmarathon 's ochtends met Quatuor Zaïde dat
strijkkwartetten van Beethoven en Mozart speelt. 's Middags speelt het Borusan Quartet andere
werken van dezelfde componisten. Quatuor Zaïde speelt tijdens het avondconcert kamermuziek
van Haydn, Beethoven en Sjostakovitsj. Later op de avond buigt fortepianist Dénes Várjon zich
over de pianosonate opus 106 van Beethoven.
Zondag 30 juni staat tijdens het ochtendconcert muziek van vrouwelijke componisten uit de

17e en 18e eeuw centraal, uitgevoerd door Ensemble Dagda. 's Middags speelt het
Chiaroscuro Quartet strijkkwartetten van Mozart en Beethoven. Op het programma van het
avondconcert staan kamermuziekwerken van Martin?, Auerbach en Beethoven. Later op de
avond speelt pianist Finghin Collins Schuberts pianosonate D 960.
Maandag 1 juli sluit het Chiaroscuro Quartet deze reis af met muziek van Mozart en
Beethoven. In de loop van de middag vliegen we vanaf Cork Airport terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.295,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 180,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Openingsconcert West Cork Chamber

€ 44,00

Music Festival
Muziekmarathon zaterdag

inbegrepen

Muziekmarathon zondag

inbegrepen

Koffieconcert

€ 23,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Aer Lingus-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel The Maritime Hotel in
Bantry
• 4 diners of lunches in het hotel
• Passepartout voor vier concerten (om 11.00 uur, 16.00 uur, 20.00 uur en 22.30 uur) op
29/06 en 30/06
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Ruimbagage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten concerten 28/06 en 01/07, vervoer van en naar Schiphol,
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• Alle concerten zijn te combineren met elkaar
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:

