Rotterdam
3-daagse eigen vervoerreis naar Rotterdam, Nederland
16 september 2021 t/m 18 september 2021
• Thema: Sint-Petersburg
• Gergiev met het Mariinsky Orkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest
• Logeren in het Museumkwartier van Rotterdam
Donderdag 16 september reist u op eigen gelegenheid naar Rotterdam, waar deze dagen voor
de 25-e maal het Gergiev Festival plaatsvindt. Voormalig chef-dirigent van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest, Valery Gergiev, noemt Rotterdam nog altijd ‘mijn tweede thuis’. Zijn
eerste thuis is en blijft Sint-Petersburg. De stad is al eeuwen de culturele hoofdstad van
Rusland en kent een zeer bewogen geschiedenis. In het festival komt dit tot uiting in
spectaculaire concertprogramma’s: van de monumentale Leningradsymfonie van Sjostakovitsj
via Gogols Nevski Prospekt in een bewerking voor muziektheater naar de oer-Russische opera
Jevgeni Onegin van Tsjaikovski.
We zien elkaar aan het begin van de middag in Rotterdam bij het Bilderberg Parkhotel. Het
Gergiev Festival opent 's middags met de muziektheaterproductie Nevski Prospekt.
Operaregisseur Willem Bruls bewerkte Gogols verhaal over de beroemdste straat in
Sint-Petersburg voor het podium. In Sint-Petersburg is niets wat het lijkt en weet je nooit wat
zich achter de façades van de huizen afspeelt. Met videoprojectie, actrice, en twee verleidelijke
pianisten wordt het publiek van de boulevard naar donkere steegjes gelokt. Ook bij het
Rotterdams Philharmonisch Orkest en Valery Gergiev 's avonds staat Gogol op het programma.
Zijn novelle De neus was het uitgangspunt voor de gelijknamige avantgardistische opera van
Sjostakovitsj waarvan vanavond de suite op het programma staat. Met de Leningradsymfonie
richtte Sjostakovitsj een monument op voor zijn geliefde stad.
Vrijdag 17 september maken we kleine verkenningstocht door de directe omgeving van het
hotel. Om de hoek ligt het Museumpark, met Museum Boijmans van Beuningen en het nieuwe
Depot, de Kunsthal en onder meer een paar opvallende, witte villa’s in de stijl van het Nieuwe
Bouwen. In een ervan huist de museumwoning Huis Sonneveld, dat laat zien hoe je anno jaren
’30 hypermodern kon wonen. In een andere villa is het Chabot Museum gevestigd. De villa is
een ontwerp van architect Baas uit 1938 en geldt nu als monument van het Nieuwe Bouwen

met zijn kenmerkende lichte ruimtes en de openheid naar de tuin en directe omgeving.
's Middags kunt u in de nabijheid van een ander icoon van Rotterdam, de Markthal, in de
Laurenskerk een concert met Russische religieuze koorzang uit de 16e tot 18e eeuw bijwonen,
uitgevoerd door het vermaarde koor Ex Libris onder leiding van dirigent én wetenschapper
Daniil Sayapin. Deze muziek is onmiskenbaar onderdeel van de Russische cultuur en stelt de
argeloze luisteraar uit de 21e eeuw soms tot verwondering door de ongewone klankkleuren en
samenklanken. In de Doelen verzorgt Gergiev 's avonds met zijn eigen Mariinsky Orkest en
Koor een concertante opvoering van Jevgeni Onegin van Tsjaikovski over een dandy die uit
pure verveling de liefde van zijn leven én zijn beste vriend verliest.
Zaterdag 18 september kunt u 's morgens in de Arminiuskerk het Russische barokensemble
Pratum Integrum horen. Dat Sint-Petersburg een stevig stempel drukte op de Russische
romantische muziek, geniet alom bekendheid (denk aan componisten als Tsjaikovski, Borodin,
Moessorski, Rimski-Korsakov en Glinka). Maar dat Sint-Petersburg onder Catharina de Grote
(1729-1796) ook al een bruisend leven kende, is minder bekend. Bewijs hiervoor levert dit
concert door het flamboyante Russische barokensemble Pratum Integrum. We sluiten deze
driedaagse reis in eigen land af in De Doelen met een uitvoering van de Zesde Symfonie van
Tsjaikovski (Pathétique) door Valery Gergiev en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Na het
concert reist u op eigen gelegenheid terug naar huis.

Prijzen
Basisreissom

€ 355,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 100,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Nevski Prospekt

€ 38,00

Leningradsymfonie

€ 88,00

Russische koorzang

€ 38,00

Jevgeni Onegin

€ 76,00

Muziek voor Catharina de Grote

€ 38,00

Symphony Pathétique

€ 76,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• 2 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Bilderberg Parkhotel in
Rotterdam
• vervoer ter plaatse
• 3 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Bijdrage SGR
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar Rotterdam, overige maaltijden
& uitgaven van persoonlijke aard
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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