Noordoostpolder
4-daagse busreis naar Vollenhove, Nederland
06 augustus 2021 t/m 09 augustus 2021
• Festivalthema: Diaghilev – een leven voor de kunst
• Oude cultuur in een nieuw land
• Stijlvol overnachten op een buitenplaats
Vrijdag 6 augustus rijden we eerst naar Lelystad, waar mezzosopraan Ekaterina Levental en
pianist Frank Peters u ’s middags in Russische sferen zullen brengen tijdens een recital met
Russische liederen van onder meer Rachmaninov, Prokofjev, Rimski-Korsakov, Glinka en
Medtner. Het concert vindt plaats in het kader van het Festival Via Musica. Het festival laat
publiek van binnen en buiten Flevoland de mooiste locaties en architectuur zien tijdens de
muzikale festiviteiten. Het thema van het festival is dit jaar Sergej Diaghilev, een onstuitbare
cultureel entrepreneur en impresario die vooral met Les Ballets Russes naam heeft gemaakt.
Omdat hij zo geïnteresseerd was in zowel oude als moderne muziek en beeldende kunst,
literatuur en muziek met elkaar verbond, is hij voor het festival een geweldige inspirator.
Na het concert rijden we door de Noordoostpolder, het 'nieuwe' land met een rijke historie naar
het stadje Vollenhove waar we deze dagen zullen verblijven Stadspaleis Hotel & Restaurant
OldRuitenborgh. OldRuitenborgh is een havezaat uit de 15e eeuw, maar de eerste
vermeldingen over Vollenhove dateren al uit de 10e eeuw. Het was ooit een bloeiende
vissersplaats én een belangrijk bestuurlijk centrum voor het noorden en oosten van Nederland
waardoor vele adellijke families hier verbleven.
Zaterdag 7 augustus staat in het teken van een muzikale tocht met als thema ‘Met Diaghilev
door de Noordoostpolder’. Startpunt is Emmeloord. We trekken door de Noordoostpolder en
wonen korte concerten bij in Luttelgeest, Bant en Marknesse. Tijdens de concerten klinkt
muziek die zijdelings of rechtstreeks met Diaghilev te maken heeft, zoals de composities die hij
gebruikte voor Les Ballets Russes.
Zondag 8 augustus reizen we naar Schokland. Eeuwenlang lag dit gebied als een kwetsbare
veenrug in een vaak woeste Zuiderzee. Door zeespiegelstijging en stormvloeden werden steeds
weer stukken van het eiland weggespoeld. Uiteindelijk bleef slechts een klein, langwerpig

strookje land over. Nu is Schokland een eiland op het droge, dat nog altijd boven het
polderlandschap 'uitstijgt'. Niet voor niets kreeg deze plek als het eerste Nederlandse
monument de status van Werelderfgoed mee.
In Dronten speelt het Apollo Ensemble vanmiddag een programma rond de groep kunstenaars
van het blad Mir Istkoesstva waarvan Diaghilev tijdens zijn studie één van de oprichters was.
Eén van de gezamenlijke passies van deze vrienden was de muziek uit de 18e eeuw. Voor die
tijd was dat uniek. Componisten als Rameau, Lully, Cimarosa maar zelfs ook 'onz' Unico van
Wassenaer kwamen door hun zoektochten in de bibliotheken door heel Europa aan het licht. En
hun ontdekkingen uit de 18e eeuw droegen niet alleen bij aan de herontdekking van ´oude
muziek” maar vormden ook een inspiratiebron voor de ontwikkeling van de moderne muziek.
Maandag 9 augustus doen we het plaatsje Urk aan. Urk was ooit een eiland in de Zuiderzee
en later in het IJsselmeer. Het dorp heeft nog steeds de sfeer en karakter van een eiland. Na
een rondleiding door Urk sluiten we de reis muzikaal af met een kort orgelrecital. In de loop van
de middag rijden we vanuit Urk terug naar de opstapplaatsen.

Prijzen
Basisreissom

€ 975,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Het Russische Lied

inbegrepen

Met Diaghilev door de Noordoostpolder

€ 39,00

De vleugels van Diaghilev

€ 25,00

Orgelconcert

inbegrepen
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Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar de Noordoostpolder en v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Stadspaleis Hotel &
Restaurant OldRuitenborgh in Vollenhove
• 3 diners of lunches in het restaurant van het hotel & een eenvoudige lunch in Urk
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier meer over de
opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
• NB. In het historische gebouw OldRuitenborgh is geen lift aanwezig en is erg geen airco in
de hotelkamers
In verband met de corona-maatregelen is Amsterdam-Sloterdijk tijdelijk geen opstapplaats.
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

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:

