Amsterdam kerst
4-daagse eigen vervoerreis naar Amsterdam, Nederland
24 december 2022 t/m 27 december 2022
• Kerst in het Concertgebouw (met o.a. Mahlers Vijfde Symfonie)
• Amsterdamse School in Museum Het Schip
• Amsterdam Light Festival met rondvaart door Amsterdamse grachten
Zaterdag 24 december reist u op eigen gelegenheid naar Amsterdam. We verblijven deze reis
in het viersterrenhotel Park Centraal Amsterdam, gelegen naast het Vondelpark. Aan het eind
van de ochtend reist u op eigen gelegenheid naar Amsterdam. Na een eenvoudige lunch wonen
in het Concertgebouw een concert bij van Vox Luminis. Op de dag vóór Kerstmis komt dit
gerenommeerde ensemble met een prachtig Duits kerstprogramma. Centraal staat het kleurrijke
kerstverhaal in de toonzetting van Heinrich Schütz, de grootmeester van de Duitse vroegbarok,
die 350 jaar geleden overleed. Hij leerde het vak in Venetië en zette de nieuwe Italiaanse stijl
op briljante wijze naar zijn hand in de Duitse taal. In zijn Weihnachtshistorie komt alles aan bod:
de stal, de ster, de engelen, de herders en de Wijzen uit het Oosten.
Zondag 25 december bezoeken we ’s ochtends Het Groote Museum. Het is het oudste
museumgebouw van Amsterdam, daterend uit 1855. Na 75 jaar gesloten te zijn geweest voor
publiek, opende Artis dit jaar het museum met een compleet nieuw concept. In het Groote
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verbondenheid tussen alles wat leeft: mens, dier, plant en microbe. Tijdens de Kerstmatinee in
het Concertgebouw staat de Vijfde Symfonie van Mahler op het programma van het
Concertgebouworkest.
Zondag 26 december staat Amsterdamse School centraal. Museum Het Schip is een locatie,
waar wordt verteld over deze kunst- en architectuurstroming. Het museum bevindt zich in een
fantasievol volkswoningbouwcomplex in Amsterdam West. Dit expressionistische woonblok is in
1919 gebouwd voor woningcorporatie Eigen Haard. Door de vorm heeft dit gebouw in de
volksmond Het Schip. Het behoort tot de top van de Amsterdamse School, een stroming in de
bouw en sierkunst die zich over heel Nederland verspreidde.
’s Middag kunt u in de Waalse Kerk een reconstructie van een Venetiaanse kerstvesper

bijwonen. In de 16e eeuw ontstond in Venetië een tegenhanger van de polyfone (vocale) stijl,
nadat sinds het concilie van Trente een grotere verstaanbaarheid een vereiste werd. De grote
San Marcobasiliek leende zich niet goed voor de polyfone stijl, maar weer wel voor
meerkorigheid. Vanuit deze ontwikkeling werd verder geëxperimenteerd met klankkleur en
dynamiek en werd instrumentale muziek steeds belangrijker. Deze ontwikkelingen zijn te horen
in de gereconstrueerde kerstvesper die het Apollo Ensemble maakte, met werken van onder
andere Grandi, Monteverdi en Carissimi. ’s Avonds maken we in het kader van Amsterdam
Light Festival een rondvaart door de Amsterdamse grachten. Gedurende de festivalperiode zijn
specifiek voor de gelegenheid ontworpen lichtkunstwerken en -installaties van hedendaagse
(internationale) kunstenaars, designers en architecten tentoongesteld in de stad.
Maandag 27 december bezoeken we Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, verscholen in het
hart van de Amsterdamse binnenstad. U gaat er op ontdekking in een zeldzaam goed bewaard
grachtenhuis uit de 17e eeuw. Smalle gangen en trappen leiden naar historisch ingerichte
woonvertrekken, keukens en bedstedes, om te eindigen in wat letterlijk het hoogtepunt is van
het museum: een complete kerk op zolder. Na een eenvoudige lunch sluiten we de reis
muzikaal af in het Concertgebouw met Tsjaikovski’s Vijfde Symfonie en het Vioolconcert van
Sibelius door het Residentie Orkest Den Haag. Na dit middagconcert reist u op eigen
gelegenheid huiswaarts.

Prijzen
Basisreissom

€ 925,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 150,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Kerst met Vox Luminis

€ 53,00

Kerstmatinee

€ 139,00

Een kerstvesper uit Venetië

€ 30,00

Residentie Orkest

€ 52,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Park Centraal
Amsterdam
• 3 diners of lunches in goede restaurants & 2 eenvoudige lunches (24/12 & 27/12)
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• SGR-bijdrage
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar Amsterdam, overige maaltijden
& uitgaven van persoonlijke aard
• 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: 088-6870000

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:

