Twente
4-daagse busreis naar Twente, Nederland
22 augustus 2021 t/m 25 augustus 2021
• Stiftfestival Twente: kamermuziek op internationaal niveau met een ‘omreiswaardig aanbod’
(aldus NRC)
• Excursies naar Enschede, Ootmarsum en Twickel
• ‘Neem de tijd in Twente. We hebben toch tijd zat!’ (aldus VVV Twente)

Zondag 22 augustus rijden we naar Twente. We verblijven in De Lutte, in Landhuishotel De
Bloemenbeek. Tijdens deze reis zullen we de maaltijden gebruiken in het bijbehorende
restaurant dat is onderscheiden met een Michelin-ster. Hun beoordeling van het restaurant luidt
als volgt: ‘De chef toont met de heerlijke sauzen en juiste afkruiding dat hij klassiek geschoold
is, maar slaagt er ook in finesse en variatie toe te voegen met moderne technieken.’
's Avonds kunt u het eerste concert in het kader van het Stiftfestival bijwonen. Op dit moment
liggen de precieze programma's van het festival nog onder embargo, en mogen wij dus nog
geen beschrijving geven van de muziek die u zult horen. NRC schreef over het Stiftfestival:
'Voor de beste festivals voor klassieke muziek hoef je niet in het buitenland te zijn. Ook in
Nederland wemelt het van de prachtfestivals voor klassieke muziek op verrassende plekken.
Het Stiftfestival in en om het Overijsselse Weerselo is een van de nazomerse hoogtepunten,
met violist Daniel Rowland als vliegwiel van een omreiswaardig aanbod’. Veel concerten in
weinig dagen. Voor Daniël Rowland is het Stiftfestival de drukste week van het jaar. Toch hoor
je hem niet klagen. ‘Spelen op je eigen festival, met mensen en muziek die je zelf hebt
uitgekozen, wat wil je als violist nog meer?’.
Maandag 23 augustus staat de stad Enschede centraal. We krijgen er een rondleiding door de
wijk Roombeek, heropgebouwd na de vuurwerkramp in 2000. In de wijk zijn veel bijzondere
gebouwen te vinden, ontworpen door architecten uit de hele wereld. Daarnaast is het een
smeltkroes van culturele instellingen.
’s Middags bezoeken we Ootmarsum. Prachtige vakwerkhuizen, onverwachte pleintjes,
bochtige straatjes en een imposante kerk in het midden: wie dit kunstzinnige en authentieke

stadje bezoekt, waant zich in lang vervlogen tijden. Het stadje is een sfeervol decor voor tal van
galerieën én voor de vele kunstwerken op straat. Vandaar dat Ootmarsum ook wel ‘kunststad
van het oosten’ wordt genoemd.
’s Avonds kunt u het tweede avondconcert in het kader van het Stiftfestival bijwonen.
Dinsdag 24 augustus kunt u in het kader van het Stiftfestival een ochtendconcert bijwonen.
’s Middags bezoeken we het Rijksmuseum Twenthe. Hier is een tentoonstelling te zien over de
Deense Gouden Eeuw van de schilderkunst. Dat lijkt een paradoxaal gegeven: juist in een tijd
dat Denemarken in een grote crisis verkeerde - we hebben het hier over de eerste helft van de
19e eeuw - lieten de Deense kunstenaars en wetenschappers van zich spreken. Zo is de
filosoof Søren Kierkegaard een van de grondleggers van het moderne existentialisme, behoort
de schrijver Hans Christian Andersen nog altijd tot de bekendste schrijvers ter wereld en is de
naam van Hans Christian Ørsted voor altijd verbonden aan de ontdekking van het
elektromagnetisme. De Deense schilderkunst droeg bij aan deze Deense Gouden Eeuw met de
schilder Christoffer Wilhelm Eckersberg aan de basis.
’s Avonds kunt u het derde avondconcert van het Stiftfestival bijwonen.
Woensdag 25 augustus gaan we 's morgens eerst naar Landgoed Twickel. Het landgoed is
bijna zeven eeuwen oud en 4.300 hectare groot. Kenmerkend zijn het kasteel, de historische
boerderijen en het kleinschalige coulisselandschap. Een cultuurlandschap waarin bossen met
eeuwenoude eiken, heidevelden en vennen, akkers en weilanden omzoomd met houtwallen
elkaar afwisselen.
‘s Middags kunt u bij het Stiftfestival het middagconcert bijwonen. Na dit concert rijden we terug
naar de opstapplaatsen.
Op dit moment liggen de precieze programma's van het festival nog onder embargo, en mogen
wij dus nog geen beschrijving geven van de muziek die u zult horen.

Prijzen
Basisreissom

€ 995,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 150,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Avondconcert

€ 35,00

Avondconcert

€ 35,00

Ochtendconcert

€ 25,00

Avondconcert

€ 35,00

Middagconcert

€ 25,00
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Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Twente en v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Landhuishotel De
Bloemenbeek
• 3 diners of lunches in het restaurant van het hotel & een eenvoudige lunch op 25/08
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding

Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Deventer
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden & uitgaven van persoonlijke aard
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:

