Parma
5-daagse vliegtuigreis naar Parma, Italië
03 oktober 2019 t/m 07 oktober 2019
• Opera’s en concerten in Verdi-stad Parma
• Excursie naar Verdi’s geboortegrond
• Bezoek aan vioolbouwatelier in Cremona
Donderdag 3 oktober vliegen we naar Bologna, vanwaar we per touringcar verder reizen naar
Parma. Hier vindt ieder najaar het Verdi Festival plaats, met niet alleen voorstellingen in Verdi's
favoriete Teatro Regio maar ook in het nabijgelegen Busseto, het stadje waar Verdi de basis
voor zijn muzikale opleiding kreeg.
Vrijdag 4 oktober verkennen we met een gids de binnenstad van Parma. Absoluut hoogtepunt
is de kathedraal met de beroemde achtkantige doopkapel waarvan vooral het plafond opzien
baart. Maar ook het Piazza Garibaldi, het prachtige Teatro Farnese en het Verdi-monument op
het Piazza della Pace zijn zaken die u gezien moet hebben. In het Teatro Regio dirigeert
Roberto Abbado het Filarmonica Arturo Toscanini en het Coro del Teatro Regio di Parma. Op
het programma staan instrumentale werken en koren uit opera’s van Verdi, Delibes, Bizet en
Meyerbeer.
Zaterdag 5 oktober staat de beroemde muziekstad Cremona op het programma van. In de
loop van de ochtend bezoekt u een atelier voor vioolbouw en komt u meer te weten over de
traditie van de Stradivarius-viool. Cremona is naast de vioolbouw ook bekend door haar
muzikale zonen Claudio Monteverdi en Amilcare Ponchielli.
In de Chiesa di San Francesco del Prato van Parma wordt 's avonds Verdi’s opera Luisa Miller
opgevoerd. Verdi’s derde opera naar een toneelstuk van Friedrich Schiller, markeert in zijn
oeuvre het begin van het volmaakte meesterschap. De concentratie op de gevoelens van het
individu en de gevoelens van medeleven tussen de verschillende personages zijn hier
doeltreffend uitgewerkt, evenals de extatische verheerlijking van het gelukzalige ogenblik van
het sterven. De voor Verdi zo belangrijke thema’s zelfzuchtigheid en machtsbewustzijn zijn
aanwezig in een tegelijkertijd levensechte als ook gestileerde vorm. Tenslotte ontbreekt ook hier
de bij deze componist steeds weer terugkerende vader-dochter-relatie niet.

Zondag 6 oktober rijden we 's middags via Verdi's geboortegrond in Le Roncole naar Villa
Verdi, een prachtig landgoed waar Verdi een groot deel van zijn leven woonde. Verder
bezoeken we Villa Verdi in Sant’Agata en het Casa Barezzi in Busseto. In het Teatro Verdi in
Busseto kunt u aansluitend een opvoering bijwonen van Verdi’s opera Aida, in een regie van
Franco Zeffirelli.
Maandag 7 oktober gaan we naar de Galleria Nazionale. De basis voor dit museum (met
werken van Corregio, Leonardo de Vinci en Fra Angelico) is gelegd door de familie Farnese, in
de renaissance veruit de belangrijkste familie in Parma. Door verhuizingen en oorlogen raakten
de familie-bezittingen verspreid door heel Italië, maar dankzij kordaat optreden van de hertogin
Marie Louise in de 19e eeuw keerde een deel van de kunstcollectie terug naar Parma. Na het
museumbezoek reizen we per touringcar naar Bologna voor de terugvlucht naar Nederland.
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Prijzen
Basisreissom

€ 1.575,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 343,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Filarmonica Arturo Toscanini

€ 105,00

Luisa Miller

€ 235,00

Aida

€ 205,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Novotel Parma Centro
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Ruimbagage (lees hier meer over de bagageregeling bij MUSICO Reizen)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert, vervoer van en naar Schiphol,
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Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Willemstraat 29

e-mail: info@musico.nl

3511 RH UTRECHT

Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:
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bijdrage

