Wiesbaden
5-daagse busreis naar Wiesbaden, Duitsland
24 augustus 2022 t/m 28 augustus 2022
• Wiesbaden, 'grande dame' onder de grote Duitse steden
• Groots muziekfestival: van Wiesbaden tot aan het Mittelrheintal
• Met bariton Benjamin Appl en dirigenten Paavo Järvi, Herbert Blomstedt
• Kunstenares Ottilie Roederstein en het Städel Museum in Frankfurt
• De ramen van Chagall in Mainz
Woensdag 24 augustus rijden we via diverse opstapplaatsen naar Wiesbaden, een van de
oudste en deftigste kuuroorden van Europa, het toonbeeld van klasse en ook wel
‘de-luxe-versie van een stad’ genoemd. Van hieruit bezoeken we een aantal concerten in het
kader van het Rheingau Musik Festival, een van de grootste muziekfestivals in Europa, in de
regio van Wiesbaden tot aan het Mittelrheintal. 's Avonds kunt u in de basiliek van Kloster
Eberbach het concert Einfach Bach! bijwonen van Concerto Köln en bariton Benjamin Appl. Al
sinds zijn aantreden als koorknaap bij de Regensburger Domspatzen is de muziek van Bach
onlosmakelijk verbonden met het leven van Benjamin Appl. Telkens weer keert de zanger terug
naar het werk van Bach, met enerzijds een eerbiedig respect maar anderzijds ook een intieme
verbondenheid.
Donderdag 25 augustus verkennen we Wiesbaden, de 'grande dame' onder de grote Duitse
steden, waar zich rond de bronnen al vroeg een nederzetting ontwikkelde. In de Romeinse tijd
waren er thermen en in modernere tijden kwamen Goethe, Wagner en Brahms hier graag
kuren.
In het Kurhaus Wiesbaden kunt u deze avond het inmiddels vermaarde Tonhalle-Orchester
Zürich met hun geliefde chef-dirigent Paavo Järvi horen. Zij begeleiden María Dueñas in het
Vioolconcert van Tsjaikovski en laten tot slot een ‘mer à boire’ aan klankkleuren in de Negende
Symfonie van Dvorák horen, dat de bijnaam Uit de nieuwe wereld draagt.
Vrijdag 26 augustus brengen we in het Städelmuseum een bezoek aan de tentoonstelling over
de Zwitserse kunstenares Ottilie Roederstein. In 2012 werd het museum uitgeroepen tot
‘Museum van het jaar’. Dit belangrijkste museum van Frankfurt omvat een omvangrijke collectie

Europese kunst die loopt van de middeleeuwen tot aan moderne kunst. De oorsprong van dit
museum ligt in de collectie die zakenman Johann Friedrich Städel aan het begin van de 19e
eeuw had opgebouwd. Maar ook Roederstein is nauw verbonden met het museum. Zij was niet
alleen een van de belangrijkste vrouwelijke kunstenaars rond 1900 die veel aan het museum
geschonken heeft, maar doorbrak ook samen met haar partner Elisabeth Winterhalter – een
van de eerste vrouwelijke artsen in Duitsland en sowieso de eerste vrouwelijke gynaecoloog –
alle sociale conventies in de kunst en het maatschappelijke leven.
's Avonds leidt Paavo Järvi in het Kurhaus Wiesbaden nogmaals het Tonhalle-Orchester Zürich.
Op programma vanavond Prokofjevs Vijfde Symfonie en Tsjaikovski's Eerste Pianoconcert met
Gabriela Montero als solist.
Zaterdag 27 augustus bezoeken we Mainz. De stad werd gesticht door de Romeinen en zij
noemden het Mogontiacum. Vanaf de 8e eeuw is het een bisdom. De Dom van Mainz en de
Sankt Stephan werden gebouwd in opdracht van één van de belangrijkste (aarts)bisschoppen,
namelijk Willigis. Uiteraard brengen we onder andere een bezoek aan deze Sankt Stephan met
de beroemde glasramen van de kunstenaar Marc Chagall. Pas na een lange aarzeling ging
Chagall uiteindelijk in op het verzoek ramen voor de kerk te maken. Hij wilde daarmee vooral
verzoening symboliseren tussen Frankrijk en Duitsland en verzoening tussen joden en
christenen. In de meditatieve kleur blauw brandschilderde Chagall zijn bijbelse dromen uit het
Oude en Nieuwe Testament: het paradijs, Mozes die met zijn geboden van de berg komt, de
ark van Noach met de witte vredesduif, Maria in Nazareth en het hemelse Jeruzalem met
koning David. Alles en iedereen is omringd door Chagalls sierlijke engelen, die over de ramen
zweven. Een journalist van Dagblad Trouw schreef hierover: ‘Wie de kerk van St. Stephan
betreedt, ervaart iets volkomen ongekends. Hier wordt het hele verhaal verteld, in een
kleurengloed van warmte en liefde. Men kijkt niet op naar de ramen, zoals in hoge kathedralen,
men bevindt zich midden in het verhaal, men hoort erbij, men wordt er deelgenoot van.’
U kunt deze reis 's avonds muzikaal afsluiten met het concert door het Gustav Mahler
Jugendorchester dat onder leiding van Herbert Blomstedt in de basiliek van Kloster Eberbach
de Zevende Symfonie van Brucker uitvoert.
Zondag 28 augustus rijden we in de loop van de ochtend terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.125,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Concerto Köln & Benjamin Appl

€ 54,00

Tonhalle-Orchester Zürich I

€ 84,00

Tonhalle-Orchester Zürich II

€ 104,00

Gustav Mahler Jugendorchester

€ 74,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Wiesbaden v.v. en vervoer ter plaatse
• 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Radisson Blu Schwarzer
Bock Hotel in Wiesbaden
• 4 diners of lunches in goede restaurants inclusief een glas wijn
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam-Sloterdijk, 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, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
• Kaarten op 25/8 zijn in de 2e categorie
• 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:

