Bonn
4-daagse busreis naar Bonn, Duitsland
15 september 2022 t/m 18 september 2022
• Beethovenfest met muziek van Beethoven, maar ook Berlioz & Strauss
• Quatuor Ébène & Nicolas Altstaedt
• Beethoven-excursies naar de Kunstmuseum Bonn & het Beethovenhaus
Donderdag 15 september reizen we via diverse opstapplaatsen in Nederland naar Bonn.
Onderweg brengen we een bezoek aan Museum Schloss Moyland. De waterburcht was ooit het
decor van de eerste ontmoeting tussen Voltaire en Frederik de Grote. Tegenwoordig is het
gerestaureerde Schloss Moyland met zijn historische tuinen een ambitieus museumproject.
Binnen en buiten de muren van het kasteel zijn moderne kunstwerken een lust voor het oog.
In Bonn vindt iedere nazomer het Beethovenfest plaats, hier immers zag Beethoven ruime 250
jaar geleden het levenslicht. In het kader van het festival speelt pianist en dirigent Hans Suw
samen met leden van de Junge Deutsche Philharmonie onder meer het Vierde Pianoconcert
van Beethoven. De première in 1808 speelde Beethoven zelf, want niemand was bereid de
hondsmoeilijke pianopartij voor zijn rekening te nemen. Het werk ontstond in dezelfde periode
als de Vijfde Symfonie; er zijn duidelijke overeenkomsten tussen beide werken te horen, zoals
de toonherhalingen aan het begin en het gepuncteerde ritme in de langzame delen.
Vrijdag 16 september verkennen we Bonn onder leiding van een plaatselijke gids. Bonn is een
stad met een 2000 jaar lange geschiedenis. De eerste vermelding van Bonn is afkomstig van de
Romeinse schrijver Florus en dateert uit circa 10 voor Christus. In verband met de bouw van
een brug over de Rijn schrijft hij over 'Bonna'. Van het Romeinse Bonn is in de stad weinig meer
terug te vinden. Het unieke aanzien met zijn vele barokke gebouwen verkreeg Bonn in de 18e
eeuw toen keurvorst Clemens August opdracht gaf de stad na de verwoestingen door de
Fransen weer op te bouwen.
’s Avonds spelen Quatuor Ébène & Friends, artists in residence, in Kursaal Bad Honnef
sextetten van Strauss en Tsjaikovski. De Kursaal is een prachtige jugendstil zaal die door de
Amerikaanse pianist Michael Ponti ‘kleine Carnegie Hall’ worden genoemd.
Zaterdag 17 september

bezoeken we 's morgens het Kunstmuseum van Bonn. Het

zwaartepunt in de collectie van dit – in architectonisch opzicht bijzondere – museum ligt
enerzijds op de kunst na 1945 (Joseph Beuys, George Baselitz), en anderzijds op de
Rheinische Expressionisten. Dit was een ongeorganiseerde groep kunstenaars waartoe onder
meer August Macke behoorde.
’s Middags speelt Quaturo Ébène, artists in residence van het festival, samen met cellist
Nicholas Altstaedt, strijkkwintetten van Brahms en Schubert. Voor Schubert was het
Strijkkwintet een van de laatste werken die hij schreef. Het wordt beschouwd als een juweel van
de kamermuziek, met zijn bijna buitenaardse schoonheid.
Het Beethovenfest sluit groots af met een op het slotconcert niet alleen de energieke en
sprankelende Symphony Fantastique van Berlioz maar ook het Tripleconcert van Beethoven
met als solisten violist Renaud Capuçon, cellist Julia Hagen en pianist Kit Armstrong piano.
Zondag 18 september

bezoeken we 's morgens het Beethoven-Haus in Bonn. Het

geboortehuis van deze componist is nu ingericht als museum over zijn leven en werk, in de tuin
staat een collectie beelden van Beethoven.
Aan het begin van de middag rijden we terug naar Nederland.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.095,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Beethovens Vierde Pianoconcert

€ 44,00

Souvenir de Florence

€ 54,00

Quatuor Ébène & Nicolas Altstaedt

€ 44,00

Slotconcert Fantastique

€ 119,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Bonn v.v.
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren InterCity Hotel in Bonn
• 3 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (lees hier
meer over de opstapplaatsen bij busreizen van MUSICO Reizen)
• Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten, vervoer van en naar de
opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
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:

