Luik
3-daagse busreis naar Luik, België
15 november 2019 t/m 17 november 2019
• Tweemaal Opéra Royal de Wallonie, net over de grens: Les Pêcheurs de Perles & Candide
• Oude en nieuwe architectuur in Luik
Vrijdag 15 november rijden wij vanaf diverse opstapplaatsen in Nederland naar Luik waar in de
Opéra Royal de Wallonie vandaag Bernsteins opera Candide semiscenisch wordt opgevoerd. In
de 18e eeuw was de gedachte dat ‘alles goed komt in de beste van alle werelden’ misschien
nog wel gangbaar, maar Voltaire maakte daar in zijn Candide gehakt van. Bernstein zag er
1956 een aantrekkelijk gegeven in voor een gelijknamig werk. Jammer was dat men lang de
kwaliteiten van de muziek niet onderkende. Deze bevat meeslepende parodieën op
verschillende stijlen als koraal, wals, tango tot twaalftoonstechniek.
Zaterdag 16 november maken we een rondgang door Luik waarbij we ook het futuristisch
ogend treinstation Liège-Guillemins bezoeken. Het gebouw – van de Spaanse architect
Calatrava - is gemaakt van glas, beton, staal en blauwe hardsteen. De lange overkapping
maakt een magistrale sciencefictionachtige indruk. Het geheel lijkt eerder op een ruimteschip
dan op een treinstation!
Op het programma van de Opéra Royal de Wallonie prijk vanavond de opera Les Pêcheurs de
Perles (De Parelvissers). Bizet is natuurlijk het meest bekend van zijn opera-hit Carmen, maar
ook Les Pêcheurs de Perles, ruim twaalf jaar eerder gecomponeerd, is zeer geliefd. Het werk
heeft alles wat een goede opera moet hebben: fantastische muziek die het publiek vanaf het
begin meesleept en betovert, en een aangrijpend verhaal waarin je je helemaal kunt verliezen.
Alles draait om vriendschap, liefde, trouw en verraad. Het verhaal speelt zich af in een dorpje in
Sri Lanka. De parelvissers Nadir en Zurga zijn verliefd op dezelfde schoonheid, Leïla (vertolkt
door sopraan Annick Massis), maar om hun vriendschap te bewaren beloven ze elkaar dat ze
geen toenadering tot haar zullen zoeken. Jaren verstrijken en ze verliezen Leïla uit het oog.
Maar dan keert Leïla terug naar het dorp. Nadir herkent haar en valt voor haar. Hij kan zijn
belofte aan Zurga simpelweg niet houden, en dat heeft grote gevolgen.
Zondag 17 november bezoeken we in Luik het Musée La Boverie, in het voormalige Paleis

voor de Schone Kunsten dat voor de Wereldtentoonstelling van 1905 in Luik is gebouwd. Sinds
de recente renovatie en uitbreiding heet het Musée La Boverie, naar het park waar het in staat,
als om duidelijk te maken dat het niet alleen om een gebouw vol kunst gaat, maar om een
ensemble waar het groen van de natuur ook deel van uitmaakt. Voor het museum ligt een
Engelse landschapstuin met zijn ogenschijnlijke willekeur, achter de strakke geometrie van de
Franse paleisparken met rozentuin en een ondiepe vijver waarin het museum zichzelf spiegelt.
Na de lunch rijden we terug naar Nederland.
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Prijzen
Basisreissom

€ 625,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 80,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Candide

€ 25,00

Les Pêcheurs de Perles

€ 77,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en vervoer ter plaatse
• 2 overnachtingen in het 4-sterren Ramada Plaza Liege City Center in Luik
• 3 diners of lunches
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst (bij
Venlo) (lees hier meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten voorstelling en concert, 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

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

