Gut Immling & Herrenchiemsee
8-daagse busreis naar Gut Immling, Duitsland
16 juli 2019 t/m 23 juli 2019
• Gut Immling: het ‘Duitse Glyndebourne’
• Prien am Chiemsee – ?Waar je meer ziet’
• Chiemsee-Alpenland: magnifieke vergezichten en indrukwekkende natuurbelevenissen
• Lees hier wat MUSICO-eigenaar Taco Stronks over het operafestival Gut Immling vertelt

Dinsdag 16 juli rijden per touringcar naar Wiesbaden, waar u in het Kurhaus een concert kunt
bijwonen van de Bamberger Symphoniker onder leiding van Jakub Hruša. Op het programma
staan werken van Smetana (Ma Vlast) en een pianoconcert van Trifonov (met als pianosolist de
componist zelf).
Woensdag 17 juli rijden we door naar het Chiemsee-Alpenland, een unieke combinatie van
bergen, meer, natuur en cultuur. Hier vinden op een steenworp afstand twee festivals plaats:
het operafestival Gut Immling en het festival in slot van koning Ludwig II op het eiland
Herreninsel in de Herrenchiemsee.
Donderdag 18 juli varen we vanuit Prien am Chiemsee naar het Fraueninsel. Het is een
schilderachtig, klein eiland met een kleine gemeenschap van 300 inwoners in een idyllisch
dorpje. Op het eiland ligt het klooster Frauenchiemsee, dat vandaag de dag nog steeds wordt
beheerd door Benedictijners. Op het Herreninsel bouwde de 19e-eeuwse koning Ludwig II het
paleis van Versailles na. Hij liet de kamers inrichten naar het voorbeeld van Lodewijk XIV. Hier
kunt 's Avonds kunt u een concert bijwonen dat het Kammerorchester Basel samen met celliste
Sol Gabetta geeft.
Vrijdag 19 juli brengen we een bezoek aan Salzburg, men zegt wel de mooiste stad van
Oostenrijk. Op uitnodiging van de Salzburgse prins-bisschop werd het in de 16e eeuw door
Italiaanse architecten in een prachtige barokke stijl herbouwd. De historische binnenstad staat
inmiddels op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. En Salzburg is natuurlijk ook de
geboortestad van Mozart! In Gut Immling kunt u vanavond een opvoering van Mozarts Don

Giovanni bijwonen. Bariton Ludwig Baumann organiseert al sinds eind jaren '90 een
operafestival midden in het groen. Baumann - geboren en getogen in deze streken als
boerenzoon - moest zijn operacarrière voortijdig beëindigen wegens een ongeluk op het toneel
maar wist zijn passie voor muziek en theater als intendant van een nieuw operafestival Gut
Immling perfect te combineren met zijn liefde voor dieren. De voorstellingen vinden plaats in
een tot comfortabel theater omgebouwde manege met airconditioning en goede stoelen.
Inmiddels is het festival 20 jaar oud, zijn de kinderziektes verdwenen en worden
beginnersfouten niet meer gemaakt. En de paarden? Die zijn er nog steeds, ruim 100 in getal,
en dragen inmiddels allemaal een naam van een operapersonage.
Zaterdag 20 juli bezoeken we München. Vanaf het Marienplatz, het hart van de oude
binnenstad, bezoeken we het historische centrum. Het plein is omringd met de belangrijke
gebouwen Neues Rathaus, Altes Rathaus en de Peterskirche. Het operafestival Gut Immling
biedt deze avond Turandot van Puccini.
Zondag 21 juli kunt u 's morgens in het kader van het Gut Immling Festival een recital van
pianist Kit Armstrong bijwonen. Dit concert vindt plaats in het kunstenaarsatelier van Antje
Tesche-Mentzen in Hafendorf. 's Avonds staat bij het Herrenchiemseefestival onder de titel van
The dancing Queen muziek uit het leven van koningin Christina van Zweden centraal
(Gesualdo, Scarlatti, Corelli, Cesti).
Maandag 22 juli rijden we naar Frankfurt. Onderweg brengen we nog een bezoek aan
Nürnberg, met de vele middeleeuwse bezienswaardigheden als de Nürnberger Burg.
Dinsdag 23 juli brengen we ’s ochtends een bezoek aan het Städel Museum, een van de
belangrijkste musea van Duitsland. Na het museumbezoek rijden we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.495,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 200,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Bamberger Symphoniker

€ 79,00

Kammerorchester Basel/Sol Gabetta

€ 98,00

Don Giovanni

€ 99,00

Turandot

€ 99,00

Kit Armstrong

€ 58,00

The dancing queen

€ 119,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Chiemsee-Alpenland v.v en vervoer ter plaatse
• 7 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in Wiesbaden (1
overnachting), Chiemsee-Alpenland (5 overnachtingen) en Frankfurt (1 overnachting)
• 7 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding

Overige informatie:
• Opstapplaats: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier
meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• 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
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