Het Gooi
4-daagse busreis naar Het Gooi, Nederland
23 september 2021 t/m 26 september 2021
• Modernisme in het Singer Museum Laren
• Het asymmetrische raadhuis van Dudok in Hilversum
• Wonen in Het Spiegel: zoals wonen bedoeld was eind 19e eeuw
• Navarra String Quartet in Weesp
Donderdag 23 september rijden we via diverse opstapplaatsen naar Bussum, waar we
verblijven in het viersterren NH Hotel Jan Tabak. ’s Middags krijgen we een rondleiding door het
Raadhuis in Hilversum, een hoogtepunt van het werk van Willem Marinus Dudok. Door zijn
compositie van horizontale en verticale strakke volumes is het een gebouw als een
monumentale sculptuur. Even indrukwekkend als het exterieur is ook het interieur: een
samenspel van ruimte, vormgeving, inrichting, licht, kleur en materialen.
In Weesp bezoeken we tijdens deze reis drie concerten in het kader van het Weesp Chamber
Music Festival. Over dit festival: ‘De 8e editie van het Weesp Chamber Music Festival brengt u
Letters from Home. Een jaar geleden konden we niet bevroeden dat de wereld in zo’n korte tijd
zó kon veranderen. Ook voor veel van de componisten van de muziek van dit festival was de
wereld veranderd nadat ze uit hun thuisland waren vertrokken. Het Navarra String Quartet en
topmusici nodigen u uit om te genieten van de muziek van Dvo?ák, Enescu, Bartók, Piazzolla
en anderen in de mooie Van Houtenkerk in Weesp.’ Vanavond speelt het Navarra String
Quartet werken van Bartók, Moseley en Dvo?ák.
Vrijdag 24 september brengen we een bezoek aan het Singer Museum in Laren. ’s Middags
krijgen we een rondleiding door de Bussumse wijk Het Spiegel. De opzet van deze wijk is
kenmerkend voor Gooise wijken aan het einde van de 19e eeuw. Sinds 2006 is Het Spiegel een
beschermd dorpsgezicht. Er zijn hier tal van rijksmonumenten te bewonderen. In Het Spiegel is
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MUSICO-reisleidster - Reina Boelens hier geeft, zijn befaamd in de hele omgeving. Geen
wonder dat Villa Tindal ook wel ‘de muziekvilla’ genoemd wordt. ’s Avonds spelen in het kader
van het Weesp Chamber Music Festival violist Irina Simon-Renes, pianist Klára Würtz en het
Navarra String Quartet werken van Enescu, Dvo?ák, Bartók en Janá?ek.

Zaterdag 25 september krijgen we een rondleiding door het Muiderslot. Het Rijksmuseum
Muiderslot is een middeleeuws kasteel, dat tot de best bewaarde kastelen van Nederland
gerekend mag worden. Graaf Floris V was in 1285 de eerste bewoner van het kasteel. Hij liet
het bouwen nadat hij het gebied rond Muiden in bezit had genomen. Een andere beroemde
bewoner van het kasteel was P.C. Hooft. Hij was het die mooie tuinen rond het kasteel liet
aanbrengen, om mee te pronken en om mee te verleiden. Vooral de pruimen vonden gretig
aftrek bij zijn vrienden. Vandaar dat P.C. Hooft zijn brieven vaak afrondde met 'Tot in de
pruimentijd'.
‘Hang het maar niet aan de grote klok, maar ik heb een kwartet geschreven’, berichtte Verdi een
vriend in 1873. Het Matangi Quartet speelt vanavond in Villa Tindal strijkkwartetten van onder
meer Puccini en Verdi, componisten die we vooral associëren met opera.
Zondag 26 september kunt u in Weesp een zondagochtendconcert bijwonen. Het Navarra
String Quartet speelt - bijgestaan door klarinettist Olivier Patey, contrabassist Felix Lashmar,
violist Irina Simon-Renes en pianist Klára Würtz werken van Dvo?ák, Ravel, Grand, Bartók,
Szymanovski en Brahms.
Na een eenvoudige lunch brengen we een bezoek aan Naarden. Naarden is een van de best
bewaarde vestingsteden van Nederland. De stad is beroemd om zijn vesting in stervorm. Deze
vesting met zes bastions is uniek in Europa door zijn dubbele stelsel van wallen en grachten.
Midden in de vesting staat de Grote Kerk Naarden: al eeuwenlang een baken van Holland. Voor
schippers op de Zuiderzee, voor de Spaanse troepen en de Geuzen, voor de postkoets in de
17e eeuw, voor bezoekers en bewoners in meer dan 500 jaar geschiedenis. Grote Kerk
Naarden is in 1479 voltooid. Het beschilderde tongewelf uit 1518 is uniek in Nederland. In de
loop van de middag rijden we terug naar de opstapplaatsen.

Prijzen
Basisreissom

€ 995,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Weesp Chamber Music Festival I

€ 24,00

Weesp Chamber Music Festival II

€ 24,00

Kamermuziekavond

€ 28,00

Weesp Chamber Music Festival III

€ 24,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Bussum v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren NH Hotel Jan Tabak in
Bussum
• 4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag en Utrecht (lees hier meer over de opstapplaatsen bij
busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concert en voorstellingen, vervoer van en naar de
opstapplaatsen, overige maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
Reizen in en na coronatijd
MUSICO Reizen volgt de richtlijnen van het RIVM. Mocht de reis door verscherpte
maatregelen moeten worden geannuleerd, dan voeren wij de reis niet uit en ontvangt u de
reissom terug. Individuele kosten die voortvloeien uit verplichte corona-maatregelen
(bijvoorbeeld het laten uitvoeren van een test), komen voor rekening van de reiziger.
MUSICO Reizen
Willemstraat 29
3511 RH UTRECHT

telefoon: 030-2991105
e-mail: info@musico.nl
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

