Gloucester
8-daagse busreis naar Gloucester, Engeland
25 juli 2019 t/m 01 augustus 2019
• The Cotswolds: ‘The Heart of England’
• Eeuwenoud korenfestival in machtige kathedraal
• De grote koorwerken van Berlioz, Verdi en Rachmaninov
• Lees hier hoe reisleidster Jacqueline van Rooij filosofeert over de menselijke stem
Donderdag 25 juli reizen we vanaf de diverse opstapplaatsen in Nederland via Calais naar
Canterbury in Zuid-Engeland.
Vrijdag 26 juli bezoeken we uiteraard eerst de kathedraal van Canterbury voordat we verder
reizen naar The Cotswolds. De beroemdste kerk van Engeland kent een roemruchtig verleden,
maar

ondanks

diverse

verwoestingen

zijn

er

nog

altijd

originele

middeleeuwse

muurschilderingen te zien. In de middag reizen we door naar Gloucester.
Zaterdag 27 juli verkennen we Gloucester. De kathedraal, gebouwd als abdijkerk, bestaat uit
een Normandische kern, met gotische toevoegingen. De 15e-eeuwse vieringtoren met vier
delicate pinakels vormt een bekend oriëntatiepunt. 's Avonds wordt in het kader van het Three
Choirs Festival La damnation de Faust uitgevoerd in de kathedraal van Gloucester. Berlioz
noemde dit werk een légende dramatique, het is geen opera maar ook geen oratorium maar
iets er tussen in.
Zondag 28 juli maken we een tocht door The Cotswolds, een heuvelrug in centraal Engeland
dat de bijnaam The Heart of England heeft. We eindigen de tocht in het kuuroord Bath. Tijdens
het avondconcert in Gloucester kunt u Verdi's versie van het Requiem horen: groots,
meeslepend en dramatisch.
Maandag 29 juli staat geheel in het teken van het Three Choirs Festival. 's Morgens kunt u het
Rodolfus Choir horen met werk van onder meer Elgar en Tavener. 's Middags geeft organist
John Scott Whitely een recital in de kathedraal. Tijdens dit concert gaat het werk A significant
piece of Bach van James Macmillan in première. 's Avonds staat de Vespers van Rachmaninov

op het programma, intense muziek waaruit vooral troost en verstilling spreekt.
Dinsdag 30 juli

bezoeken we het vakwerkstadje Tewkesbury dat beroemd is om zijn

indrukwekkende abdijkerk met zijn kolossale klokkentoren in Normandische stijl. In de
kathedraal van Gloucester kunt u deze reis muzikaal afsluiten met een concert door het BBC
National Orchestra of Wales dat niet alleen het Celloconcert van Elgar ten gehore brengt, met
Natalie Clein als solist, maar ook An English Requiem. John Joubert modelleerde dit
grootschalige koorwerk naar Brahms Ein deutsches Requiem, een meditatie over de dood op
basis van teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament.
Woensdag 31 juli

krijgen we een rondleiding door de universiteitsstad Oxford. Deze

middeleeuwse stad is gelegen tussen de rivieren de Theems en de Cherwell en wordt
gedomineerd door de 39 colleges van de universiteit van Oxford. 's Avonds varen we per
nachtboot vanaf Harwich naar Hoek van Holland, waar we op donderdag 1 augustus
arriveren.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.455,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 180,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
La damnation de Faust

€ 69,00

Messa da Requiem

€ 39,00

The Rodolfus Choir

€ 51,00

John Scott Whitely

€ 29,00

Vespers

€ 51,00

BBC National Orchestra of Wales

€ 63,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Gloucester v.v. en vervoer ter plaatse
• 7 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 3-sterrenhotel The Falstaff in
Canterbury (1 overnachting), in het 4-sterren Mercure Gloucester Bowden Hall in
Gloucester (5 overnachtingen) en in een standaard binnenhut Stena Line (1 overnachting)
• 7 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: heenreis: Arnhem, Driebergen-Zeist, Utrecht en Breda/terugreis:
Rotterdam, 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

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:

