Stockholm & Drottningholm
5-daagse vliegtuigreis naar Stockholm, Zweden
11 augustus 2022 t/m 15 augustus 2022
• Proserpin, een 'koninklijke' opera
• Drottningholm, een vergeten baroktheater
• Confidencen, oudste rococotheater van Zweden
• Vivaldi's vergeten Giustino in een vergeten theater
Donderdag 11 augustus vliegen we rechtstreeks naar Stockholm. ’s Middags maken we met
een gids een wandeling door Gamla Stan, de oude binnenstad van Stockholm, die goed
bewaard is gebleven.
Vrijdag 12 augustus bezoeken we het Stadshuset, de plek waar het jaarlijkse banket
plaatsvindt ter ere van de Nobelprijswinnaars. Het ontwerp van dit imposante bakstenen
gebouw, gebouwd in de jaren ’20, is geïnspireerd op de Venetiaanse architectuur. Vanaf de
elegante binnenplaats van het stadhuis van Stockholm heb je een schitterend uitzicht op de
Oude Stad, Södermalm en het Mälaren-meer.
’s Avonds kunt u in Theater Confidencen - het oudste rococotheater van Zweden, gelegen in
het park rondom het Ulriksdal Paleis – een opvoering bijwonen van Proserpin, een opera van
de Duits-Zweedse componist Joseph Martin Kraus. Het libretto is van de hand van de dichter
Johan Henrik Kellgren, maar het plot werd opgesteld door de Zweedse koning Gustav III. De
opera ging in première in Ulriksdal Palace op 6 juni 1781. Kraus schreef op 20 juni 1780 aan
zijn ouders dat hij van de secretaris van de koning een tekst had ontvangen van 'de beste
dichter van Zweden'; op 14 september schreef hij opnieuw dat hij bijna klaar was met de
partituur. In maart kon Kraus melden dat zijn opera in repetitie was, hoewel er vertragingen
waren voor de première in juni.
Zaterdag 13 augustus bezoeken we het Vasa Museum. Dit meest bezochte museum van
Stockholm is op te vatten als een groot schip dat uit verschillende niveaus of 'dekken' bestaat.
Binnen kunt u het oudst gerestaureerde oorlogsschip ter wereld bewonderen: de Vasa. Tijdens
zijn eerste zeevaart in 1628 zonk het schip door het overgewicht van de lading. Dankzij het
zoute water van de Baltische Zee is het uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Aan het eind van

de middag kunt u in Theater Confidencen een barokconcert bijwonen door talentvolle studenten
van de Confidencen Opera & Music Festival Academy.
Zondag 14 augustus varen we vanuit Stockholm naar Drottningholm, gelegen aan het
Mälarenmeer. Het Koninklijk Domein Drottningholm ligt op het eiland Lovön. Het
paleizencomplex wordt ook wel beschouwd als het ‘Versailles van Zweden’. Er is een groot
park, een Chinees paviljoen (Kina Slott) en een oud slottheater. Deze gebouwen behoren
allemaal tot het UNESCO Werelderfgoed. Het slottheater is een van de best bewaarde
baroktheaters in Europa. Zijn hoogtepunt beleefde het theater in de 18e eeuw onder koning
Gustaaf III, die zelf voor het theater schreef en zelfs als toneelspeler optrad. Na zijn dood raakte
het theater in vergetelheid; het werd pas aan het begin van de 20e eeuw herontdekt en
gerenoveerd. In dit theater kunt u deze middag een opvoering van de opera Giustino van
Vivaldi bijwonen. In dit epische ‘dramma per musica’ wordt het verhaal verteld van de boer
Giustino die door godin Fortuna naar Constantinobel wordt geleid om daar bevelvoerder te
worden van het Byzantijnse leger dat een overwinning behaalt van de Scythen, waarna hij
tenslotte keizer wordt. Mogelijkheden genoeg voor levendig schilderende muziek van pastorale
taferelen, oorlog en natuurlijk ook zingende vogels!
Maandag 15 augustus keren we aan het begin van de middag terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.495,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 150,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Proserpin

€ 57,00

Sacred and Profane

€ 29,00

Giustino

€ 129,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• KLM-vluchten met belastingen, toeslagen en CO2-compensatie
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het Nordic Light Hotel in Stockholm
• 4 diners of lunches in het restaurant van het hotel, inclusief een glas wijn
• Ruimbagage
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol
• Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert, vervoer van en naar Schiphol,
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Calamiteitenfonds
• MUSICO Reizen berekent geen boekingskosten• Bij boeking gaat u akkoord met de
algemene voorwaarden en heeft u kennisgenomen van onze paragraaf over mobiliteit
MUSICO Reizen

telefoon: 030-2991105

Korteweg 21

e-mail: info@musico.nl

4438 AC Driewegen
Nederland
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Kijk voor meer informatie ook op onze website www.musico.nl
Zo beoordeelden andere MUSICO-reizigers onze reizen:

