Berlijn
5-daagse treinreis naar Berlijn, Duitsland
17 september 2019 t/m 21 september 2019
• Musikfest Berlin met Susan Graham & Klaus Florian Vogt
• Verdi & Verisme bij de Deutsche Oper, met Piotr Beczala, Eva-Maria Westbroek, Roberto
Alagna & Aleksandra Kurzak
• Lees hier waarom reisleider Benjamin Rous zo graag naar Berlijn reist
Dinsdag 17 september 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. In de Philharmonie Berlin dirigeert Donald Runnicles in het kader van
het Musikfest Berlin het Orchester der Deutschen Oper Berlin. Op het programma staan werken
van Beethoven (Ouvertüre Coriolan) en Berlioz (Les nuits d'été en delen uit de opera Les
Troyens) met onder meer mezzosopraan Susan Graham en tenor Klaus Florian Vogt.
Woensdag 18 september maken we uitgebreid kennis met Berlijn, een ‘oude stad in een nieuw
jasje’ onder leiding van een gids. De hoofdstad van Duitsland staat vooral symbool voor cultuur,
wetenschap, vernieuwing en hereniging. In de Deutsche Oper kunt u vanavond een opvoering
van Verdi’s La forza del destino bijwonen, een verhaal over bittere wraak die de jaren trotseert.
Leonora wordt verliefd op Don Alvaro, maar als haar vader een huwelijk verbiedt, zet een fataal
ongeluk een drama in gang waarin obsessie, wraak en tragedie de boventoon voeren.
Donderdag 19 september

bezoeken we het C/O Berlin Fotomuseum. Dit museum is

gehuisvest in het Amerika Haus in het westen van Berlijn. De naam van het Amerika Haus komt
van de periode na de oorlog waarin Amerika dit gebouw gebruikte als cultuur en
informatiecentrum. In de Deutsche Oper wordt Un ballo in maschera van Verdi opgevoerd, met
onder meer Piotr Beczala als Gustaf III, koning van Zweden en Irina Churilova als Amelia.
Vrijdag 20 september 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 de 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 Deutsche Oper wordt de sterrencast in de ‘double bill’ Cavalleria rusticana
(Mascagni) en Pagliacci (Leoncavallo) aangevoerd door Eva-Maria Westbroek (Santuzza),
Roberto Alagna (Turiddu/Canio) en Aleksandra Kurzak (Nedda).
Zaterdag 21 september keren we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.225,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Musikfest Berlin in der Philharmonie

€ 89,00

La forza del destino

€ 86,00

Un ballo in maschera

€ 86,00

Cavalleria rusticana / Pagliacci

€ 98,00

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 Hotel Mondial am
Kurfürstendamm in Berlijn
• 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 concert, 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:

