Gent
4-daagse busreis naar Gent, België
20 september 2022 t/m 23 september 2022
• Festival van Vlaanderen: concerten in schitterende architecturaal erfgoed van Vlaanderen
• Bamberger Symphoniker, Gidon Kremer & Kremerata Baltica
Dinsdag 20 september rijden we per touringcar naar Gent. ’s Middags brengen we een bezoek
aan het Lam Gods, voluit De Aanbidding van het Lam Gods van de gebroeders van Eyck.
Onthuld in 1432 en het wordt wereldwijd erkend als artistiek hoogtepunt, één van de meest
invloedrijke schilderijen ooit gemaakt. ’s Avonds kunt u in de Opera Gent een concert bijwonen
van Kamerorkest Kremerata Baltica, bestaande uit musici uit de Baltische regio. Ze spelen
muziek van onder andere Sjostakovitsj, de Oekraïense componist Valentin Silvestrov, de Pool
Mi?osz Magin en de Cuatro Estaciones Porteñas van de Argentijnse tangolegende Astor
Piazzolla.
Woensdag 21 september krijgen we een rondleiding door Gent. Het is een van de mooiste
steden van Vlaanderen. In het centrum van Gent vindt u indrukwekkende middeleeuwse
gebouwen zoals het stadhuis, de Belforttoren, de Lakenhalle en de Sint-Niklaaskerk. In
Antwerpen speelt vanavond de NDR Radiophilharmonie werken van Sibelius (De zwaan van
Tuonela), Beethoven (Zevende Symfonie) en de Belgische première van het klarinetconcert van
Wim Henderickx.
Donderdag 22 september krijgen we een rondleiding door het Museum voor Schone Kunsten.
De kracht van het Museum voor Schone Kunsten (MSK), het oudste museum van België, is de
verscheidenheid van zijn collectie, wat best opmerkelijk is. Nooit eerder hingen de oude
meesters én modernisten zo perfect naast elkaar als in dit iconische museumgebouw. ’s
Avonds kunt u een concert bijwonen van de Bamberger Symphoniker. Onder leiding van hun
chef-dirigent Jakub Hr?ša brengen ze een programma met werken die speciaal voor de
majestueuze architectuur van de Sint-Baafskathedraal geschreven lijken te zijn. Als er één
componist is die de tijd – in zijn meest oneindige gedaante – in klank wist te vatten, dan is het
wel Anton Bruckner. De monumentale Negende Symfonie is zijn laatste werk. Het eerste deel
heeft als tempoaanduiding ‘misterioso’. Meer nog dan bij zijn eerdere symfonieën lijkt hij deze

pure muziek uit de diepste diepten van zijn kunstenaarschap te halen.
Vrijdag 23 september rijden we naar Zeeuws-Vlaanderen. We krijgen een rondleiding door
Hulst, de meest Vlaamse Vestingstad van Nederland. Het is het Zeeuwse stukje van
Vlaanderen, waar de tradities van twee landen (Nederland en België) tezamen komen. Maar
waar ook door beide landen hard gestreden is om de heerschappij over het gebied. Zo hard dat
de Hulstenaren in de loop der eeuwen hun stad hebben omgebouwd tot een ware vesting, een
vesting die nog geheel intact is. Na de rondleiding rijden we naar het volgende eiland in
Zeeland. Hier nuttigen we een eenvoudige lunch in het MUSICO-kerkje, waarna het tijd is
huiswaarts te keren.

Prijzen
Basisreissom

€ 995,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 120,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Gidon Kremer en Kremerata Baltica 100!

€ 59,00

NDR Radiophilharmonie

€ 54,00

Bamberger Symphoniker

€ 77,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Gent v.v. en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen in een 4-sterrenhotel in Gent
• 3 diners of lunches en 1 eenvoudige lunch (23/09)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage à € 5,=
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam-Sloterdijk, Arnhem, Driebergen-Zeist, Utrecht, Rotterdam &
Breda (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
• 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:

