MUSICO Reizen
opera, concert & ballet

voorjaar/zomer 2019

Anna Netrebko
in Baden-Baden
en Verona

v

p. 34 & p. 35

Roldebuut Kundry

Eva-Maria
Westbroek
in Berlijn
p. 21

La Seine
Musicale
van Parijs
tot aan
Rouen
p. 15 & p. 24

Schuberts Liedervreugde 'by RAVAGE',
in Oxford en Schwarzenberg
p. 5, 16 & 32

Voorwoord
Voor u ligt ons aanbod aan reizen dat
we aanbieden in het komende halfjaar. Bladerend door de nieuwe brochure zult u merken dat er een aantal
klassiekers in is opgenomen. Zo reizen
we bijvoorbeeld eind januari voor de
negende keer af naar Brugge waar
Philippe Herreweghe met zijn Collegium Vocale Gent de Bach Academie
verzorgt. Een weekend boordevol muziek, niet alleen van Bach maar ook
van inspiratoren van Bach en componisten die door Bach geïnspireerd
werden, en nog steeds worden.

natuurlijk het Oxford Spring Weekend
of Song en het Paasfestival in Aix-enProvence. Operaliefhebbers raden we
een lang weekend in Frankfurt aan, of
een reis naar Stuttgart met onder meer
Klaus Florian Vogt in Die Walküre, of
de complete Ring in Boedapest, of de
paasreis naar Berlijn. Bij de Deutsche
Oper Berlin maakt sopraan Eva-Maria
Westbroek haar debuut als Kundry
in Wagners opera Parsifal. Nog meer
grote namen: sopraan Sonya Yoncheva
is te gast in Luik en sopraan Anna Netrebko in Baden-Baden én in de Arena
di Verona.

Een ander vast ijkpunt in ons repertoire is de Schubertiade, al voor de achttiende (!) keer. Laat u op een prachtige
locatie in de bergen onderdompelen
in de muziek van Schubert met de focus op het lied en het strijkkwartet.
Rügen lijkt ook zijn plek gevonden te
hebben in dit rijtje. Het voorjaarsfestival op het mooie Noord-Duitse eiland
is dermate geliefd dat deze reis alweer
is volgeboekt. Maar niet getreurd, in
2020 zullen we zeker weer terugkeren
naar Rügen.

Nieuw in ons aanbod is de reis naar
het graafschap Cork in het zuidwesten
van Ierland. Hier vindt iedere zomer
het West Cork Chamber Music Festival
plaats in het stadje Bantry. En we keren dit jaar terug naar het charmante
operafestival Gut Immling. Dit ‘Glyndebourne van Duitsland’ combineren we
met het Herrenchiemsee Festival, waar
de concerten plaatsvinden in de fantastische spiegelzaal van het slot dat Ludwig II op het Herreninsel liet bouwen.

Ons aanbod is natuurlijk breder, zowel
op het gebied van opera- als concertreizen. In deze laatste categorie valt

Natuurlijk doen we nog veel meer, te
veel voor een voorwoord. Wij nodigen
u graag uit de rest te lezen in deze bro-
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chure en om onze website in de gaten
te houden. In de komende maanden
zullen wij nog meer zomerreizen waarvan het muziekprogramma nu nog
niet vaststaat - aan ons aanbod toevoegen.
Graag tot ziens op een van onze reizen!

Taco Stronks & Remco Roovers

MUSICO REIZEN
Willemstraat 29
3511 RH Utrecht
T: (030) 299 11 05
E: reizen@musico.nl
I: www.musico.nl
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‘Het ontroert me als ik gasten aan zie komen met hun koffers met de rode labeltjes’

Marlies Geurts
Mens én Muziek in Project M
'Wanneer ik een voorstelling heb gezien, dan wil ik het erover hebben', zegt Marlies Geurts, reisleider bij MUSICO Reizen.
'Mensen deelgenoot maken van al het moois binnen de klassieke muziek. Dat is waarom ik het zo fijn vind vijf of zes keer
per jaar voor MUSICO Reizen als reisleider op pad te gaan.'
ín die bus al beginnen.' Marlies houdt dan haar inleiding en
dan komen ook meteen de eerste vragen en opmerkingen.
'Heerlijk', zegt ze. 'Ik zie die bus als mijn eigen concertzaaltje.'

De klassieke muziek kent zoveel verschillende benaderingen. Aan de ene kant heb je de muziekwetenschappers en
zij die bijvoorbeeld muziekgeschiedenis hebben gestudeerd.
En aan de andere kant heb je de ‘fluiters en de zangers’. 'De
theoretici versus de practici', vat Marlies, klassiek geschoold
zangeres, samen. Vertegenwoordigers van beide gezindten
vind je terug als reisleider bij MUSICO Reizen. En dat levert
volgens haar niet alleen met gasten, maar ook onderling de
prachtigste gesprekken op.
We hebben voor dit gesprek een lunchafspraak bij een heerlijk Italiaans restaurant in Eindhoven, de woonplaats van
Marlies. Haar gedachten gaan terug naar die warme zomermiddag in Salzburg, inmiddels ruim vijf jaar geleden. Op het
programma van haar vakantie stond een stadswandeling,
maar daarvoor was het veel te warm. Dus belandt ze samen
met haar man Jan en hartsvriendin Bets op een terras met
een grote pot bier.
Het was de tijd van de Salzburger Festspiele. 'Daar zal ik wel
nooit meer komen', verzucht ze. Waarop haar beide reisgenoten vrijwel tegelijkertijd zeggen: 'Maar waarom zoek je
dan niet naar mogelijkheden hoe dat wél zou kunnen? Kijk
bijvoorbeeld of je als reisleider aan de slag kunt.' Het zaadje
is geplant. ‘Project M’, zoals Jan en Bets de missie van Marlies dopen, is geboren.
Thuisgekomen neemt ze contact op met MUSICO Reizen.
Er is ‘een onmiddellijke klik’. Marlies gaat mee op een eendaagse trip en in november 2013 volgt een vijfdaagse reis
naar Hamburg. Samen met Remco Roovers, een van de directeuren van MUSICO Reizen, begeleidt ze een groep. De
gesprekken met de gasten zijn de momenten die haar zijn
bijgebleven.
'Elk stuk kan op zoveel manieren geïnterpreteerd worden.
Iedere regisseur, solist of dirigent maakt zich een stuk eigen.
En juist die verschillende interpretaties leveren gespreksstof op. Gesprekken die in het geval van een busreis vaak
4

Ooit was het haar droom op de grote klassieke podia van de
wereld te staan. Tot een professionele zangcarrière kwam
het echter niet. 'Daarvoor moet je door roeien en ruiten. Die
hardheid, dat fanatisme miste ik, zo weet ik nu. Daarbij kon ik
geen audities zingen. Zenuwen stonden me in de weg.' Wel
zingt Marlies jaren op semi-professioneel niveau. Prachtige
producties, mooie concerten, maar wat vooral blijft, is de
passie voor (klassieke) muziek en dan in het bijzonder haar
liefde voor ‘vocale’. 'Het heeft me zoveel gebracht. Klassieke
muziek is zo vervullend. Daar wil ik anderen deelgenoot van
maken. Eerst in een uitvoerende rol en nu als verteller bij
MUSICO Reizen en bijvoorbeeld met mijn podcasts en blogjes op Vocalies.nl.'
Inmiddels heeft Marlies dankzij MUSICO Reizen Europa
rondgereisd en overal voorstellingen gezien. In dit gesprek
zijn het echter niet de vele vocalisten die ze zag optreden
of de verschillende interpretaties van regisseurs en dirigenten van bepaalde stukken die de boventoon voeren. Nee,
het zijn de verhalen van de gasten die ze ontmoet, die haar
misschien nog wel meer raken. 'Best emotionele verhalen.
Want je komt in korte tijd heel snel, heel dicht bij elkaar.'
Prachtig vindt Marlies bijvoorbeeld de verhalen van lange
vriendschappen die gevierd worden met een speciale muziekreis. Laatst trof ze in een groep twee hartsvriendinnen.
Ze deelden veertig jaar vriendschap en daarvan maakten ze
haar op dat moment deelgenoot.
'Als ik op Schiphol sta te wachten op mijn groep en ik zie
gasten naar me toe komen met hun koffers met daaraan de
voor mij inmiddels oh zo bekende rode labeltjes, dan ontroert me dat. Die zijn van mij, denk ik. En ik ben alweer benieuwd naar hún verhalen.'
Toen ze bij MUSICO Reizen begon, bekropen haar nog wel
eens de zenuwen die haar eerder in de weg stonden bij het
doen van auditie. 'Ik vroeg me af of ik die zenuwen had ingeruild voor nieuwe zenuwen. Maar deze zenuwen verdwijnen
op het moment dat ik mijn gasten zie.' Gelukkig maar, want
dat wat Marlies bij MUSICO Reizen doet, wil ze nog jaren
blijven doen. Naast haar ‘gewone werk’ als secretaresse. Het
werken voor MUSICO houdt haar in balans.
Sandra Kagie

MUSICO Varia

Ravage
Authentieke beeldtaal van kunstenaarsduo

Kunstenaarsduo RAVAGE

Ravage? Uw eerste associatie met dit woord is wellicht ongeordende chaos. Een
bende spullen waar weinig respectvol mee is omgegaan. Iets waar een wervelwind
doorheen gewaaid is.
Maar RAVAGE met hoofdletters heeft een andere betekenis. Het is een samentrekking van de namen Clemens RAmeckers en Arnold VAn GEuns. Twee kunstenaars
die elkaar ruim 45 jaar geleden tegenkwamen op de mode-academie in Arnhem.
Een duo dat sindsdien samenwerkt en hun eigen kenmerkende stijl heeft ontworpen. Barok mag het niet genoemd worden, uitbundig wel. Of lyrisch. ‘Wat wij
doen, is barok revu en corrigé’, aldus het kunstenaarsduo. En vaak is er een historiserende toets in hun werk terug te vinden.
Na kledinglijnen voor onder meer de NS - let op de huidige rode bies van de machinisten, een detail dat nog uit de RAVAGE-lijn stamt - volgde al snel een verbreding naar design. Een logische weg langs sjaals, dekbedovertrekken naar horloges,
vazen en servies. In eerste instantie in opdracht, maar tegenwoordig werken ze
alleen nog voor zichzelf. In hun atelier in een kasteel in Normandië lijkt nooit een
gebrek aan inspiratie te zijn. Met vakantie gaat RAVAGE dan ook liever niet.
Een andere loot aan de stam van RAVAGE vormt het schilderen van portretten. Op
de voorzijde van deze brochure prijkt een van de schilderijen die RAVAGE maakte:
een portret van de componist Franz Schubert. Dit keer is zijn iconische bril ‘en
profiel’ geportretteerd. De rode blos op zijn wangen verraadt een regelmatige alcoholische inname. Uit het zwierige karakter, als een modetekening, blijkt nog immer
de modische achtergrond van de kunstenaars.

Lopen met MUSICO Reizen
Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!
Regelmatig krijgen wij de vraag voorgelegd hoe goed de fysieke conditie zou moeten zijn om onze reizen met plezier en genoegen te kunnen maken.
In onze voorwaarden hebben wij als stelregel: alle afstanden die minder dan 1000
meter bedragen, noemen we ‘loopafstanden’. Dat betekent dat als het restaurant
of museum zich op minder dan 1000 meter van het hotel bevindt, wij in principe te
voet naar deze gelegenheid gaan. Mocht dit tijdens de reis problemen opleveren,
dan kan de reisleiding natuurlijk altijd een taxi voor u regelen (op eigen kosten).
Staat er echter in de reisbeschrijving dat wij te voet een stad gaan verkennen dan
zult u ongetwijfeld meer dan 1000 meter wandelen. Halverwege de wandeling
maken we meestal een tussenstop. Her en der in Europa hebben Nederlanders
inmiddels de reputatie opgebouwd van ware koffiedrinkers!
Voor trein- en vliegreizen geldt dat u goed ter been moet zijn (een wandelstok is
natuurlijk geen probleem). Bij een busreis bestaat altijd de mogelijkheid om een
opvouwbare rollator mee te nemen.
Mocht u twijfelen of een bepaalde reis geschikt voor u is, kunt u altijd contact met
ons kantoor opnemen om uw twijfels door te spreken.

Der Wanderer
(Caspar David Friedrich)
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18 t/m 21 januari 2019

Brugge Bach Academie
Uw jaarlijkse duik in het Bach-universum
• Driedaags festival door
Bach-specialisten
• Thema: Er is meer tussen
hemel en aarde
• Artistiek directeur: Philippe
Herreweghe

Johann Sebastian Bach

Cecilia Bernardini
Anders dan anders
De opzet van deze reis is anders dan de
rest van ons reisprogramma. Het centrale
verblijf in het NH Brugge naast het Concertgebouw stelt u in staat alle onderdelen
van de Bach Academie te volgen. Door het
volle muziekprogramma is er minder tijd
voor excursies. De dinerbuffetten op de
tweede en derde avond geven eenieder de
kans in eigen tempo te eten en eventueel
de inleidingen van musicoloog Ignace Bossuyt in het Concertgebouw te volgen.

Vrijdag 18 januari reizen we naar Brugge. De Bach Academie Brugge 2019
opent met Lebenslicht, een filmconcert. Onder begeleiding van live muziek
door het Collegium Vocale Gent met
solisten Dorothee Mields, Alex Potter,
Thomas Hobbs en Peter Kooij volgt regisseur Clara Pons drie generaties mannen. De grootvader reflecteert, de vader worstelt, de jongen lijdt en droomt.
Antwoorden zijn er niet, Bachs muziek
kan hun pijn alleen verlichten. Na afloop geven Clara Pons en Philipp Herreweghe hun visie op de relatie tussen
mens en muziek.
Zaterdag 19 januari laat Catalina Vicens horen dat ook de muziek van Bach
ooit gloednieuw was. Op het elegante
orgel in de Blindekenskapel blikt ze
over Bachs barokke schouder naar zijn
voorganger, Ammerbach. 's Middags
komt u oog in oog te staan met Bachs
troostrijke blik op het hiernamaals.
Musicoloog Ignace Bossuyt analyseert
met hulp van het Hildebrandt Consort
hoe het verlangen naar de hemel en
een persoonlijke relatie met de Verlosser muzikaal gestalte heeft gekregen in
Bachs cantate Erwünschtes Freudenlicht. In de namiddag bijt de jonge cellist Andreas Brantelid zich vast in Bachs
tijdloze suites. Bij de Akademie für Alte
Musik Berlin gaat Bach alle grenzen te
buiten met zijn betoverende concerti
voor drie en vier klavecimbels: virtuoos, ontroerend en vol sprankelende
details. Tijdens het late avondconcert

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
18/01
18/01
19/01
19/01
19/01
19/01
19/01
20/01
20/01
20/01
20/01
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Philippe Herreweghe

Lebenslicht
Het hart vol muziek
Catalina Vicens
Lezing Ignace Bossuyt/Hildebrandt Consort
Andreas Brantelid
Akademie für alte Musik Berlin
Raadselcanons van Bach
Fluitsonates van Bach
Hemelse dialogen
Rozenkranssonates (Biber)
Collegium Vocale Gent/Philippe Herreweghe

€ 855,=
€ 90,=
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.

puzzelt het jonge Duitse ensemble
Continuu-m met de zelden uitgevoerde
‘raadselcanons’, ingenieuze constructies die hun ware aard pas tonen als
alle stemmen samen klinken.
Zondag 20 januari opent met complexe
en bijzondere klanken van Bachs fluitsonates. We vervolgen de muzikale
reis met twee rechtstreekse gesprekken tussen Christus en de allegorische
'gelovige ziel' door het jonge Schotse
Ensemble Marsyas. Persoonlijker wordt
het niet. We eindigen deze middag met
een gebed zonder woorden. De Rosenkranssonates van Biber vormen een
meditatie op de vijftien ‘geloofsgeheimen’, een samenvatting van het evangelie. Voor elke sonate wordt de viool
anders gestemd voor vaak wonderlijke
sonoriteiten. Muziek voor durfals zoals
Cecilia Bernardini! De slotnoot van deze
Bach Academie is uiteraard voor Philippe Herreweghe. Met verwachting en
vertrouwen als sleutelwoorden pakte
Bach feestelijk uit in twee Pinkstercantates en het geliefde Himmelfahrtsoratorium. Geen beter slot is denkbaar
voor een Bach Academie gewijd aan de
relatie tussen mens en God.
Maandag 21 januari wandelen we
door onbekend Brugge. Het centrum
mijdend komen we onder meer langs
de Potterie, de Jeruzalemkapel en het
huis waar Guido van Gezelle heeft gewoond. Aan het begin van de middag
rijden we terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Brugge v.v.
• 3 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in het 4-sterren NH Hotel Brugge •
1 diner in een goed restaurant en 2 dinerbuffetten in het restaurant van het hotel •
Excursieprogramma (incl. entrees) en alle
genoemde concerten • Deskundige reisleiding door musicologen Robert Andriessen
en Susan Dorrenboom
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Arnhem, Driebergen-Zeist,
Utrecht en Breda, Amsterdam, Den Haag,
Rotterdam • Exclusief vervoer van en naar
de opstapplaatsen, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

18 t/m 22 januari 2019

Lissabon
Witte parel aan de Atlantische Oceaan
Vrijdag 18 januari vliegen we met
een rechtstreekse KLM-vlucht naar
Lissabon, ook wel ‘de witte stad’ genoemd. De praktische combinatie van
een rivier en een zeehaven is al sinds
mensenheugenis de reden om juist op
deze plek te willen wonen. De oudste
tekenen van menselijke bewoning dateren van 9500 v. Chr. Verspreid over
zeven heuvels langs de Taag liggen hier
niet alleen schilderachtige, bochtige en
smalle straatjes, maar ook brede winkelavenues, pleinen en fonteinen. 's
Avonds soleert violiste Isabelle Faust bij
het Gulbenkian Orchestra in het prachtige Vioolconcert van Beethoven.
Zaterdag 19 januari verkennen we met
een plaatselijke gids Lissabon. Alfama
is de oudste wijk van Lissabon die door
de zware aardbeving van 1755 nauwelijks beroerd is. De rest van Lissabon is
op last van staatsman Sebastião José
de Carvalho e Melo voortvarend herbouwd naar de toenmalige ideeën van
een moderne stad. Hier danken vele
wijken van Lissabon hun strakke stratenplan aan.
Zondag 20 januari bezoeken we het
Castelo de São Jorge (ofwel kasteel SintJoris). De oorsprong van dit bouwwerk
gaat terug tot in de IJzertijd. De getande muur met zijn tien torens springt
het meest in het oog. Het kasteel kreeg
zijn naam tijdens de regeerperiode van
Dom João I die getrouwd was met de
Engels prinses Philippa van Lancaster.

Castelo de São Jorge

Sint-Joris is zowel in Portugal als in Engeland een geliefde patroonheilige. In
het Centro Cultural de Belém staat Mozart centraal bij het Orquestra Sinfónica
Portuguesa. De Franse sopraan Elsa
Dreisig zingt concertaria's van de componist en het Orquestra Sinfónica Portuguesa sluit de avond af met Mozarts
laatste symfonie, Jupitersymfonie, die
vooral beroemd is geworden vanwege
de overweldigende symfonische finale.

• Charmante hoofdstad van
Portugal
• Violiste Isabelle Faust
speelt Beethoven
• Gluck-opera in het Teatro
Nacional de São Carlos

Maandag 21 januari krijgen we ’s ochtends een rondleiding in het mooiste
museum van Portugal, het Museu Calouste Gulbenkian. Het grootste gedeelte van de verzameling bestaat uit
de privécollectie van Calouste Gulbenkian. Deze oliemagnaat was ooit de
rijkste man ter wereld. Twee jaar voor
zijn dood richtte hij de Gulbenkian
stichting op. Meer dan 6000 objecten
uit zijn nalatenschap zijn tegenwoordig
te bezichtigen in het museum waaronder werk van Manet, Degas, Renoir, van
Duyck, Frans Hals, Turner, Ghirlandaio
en Gainsborough. ’s Avonds staat in
Teatro Nacional de São Carlos de opera
Alceste van Gluck op het programma.
Regie neemt Graham Vick voor zijn rekening, muzikale leiding ligt in handen
van Graeme Jenkins.
Dinsdag 22 januari vliegen we in de
loop van de dag rechtstreeks terug naar
Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/01 Gulbenkian Orchestra/Isabelle Faust
20/01 Orquestra Sinfónica Portuguesa
21/01 Alceste (Gluck)

€ 1.225,=
€ 120,=
e 48,=
e 44,=
e 97,=

Isabelle Faust

Lissabon

Lissabon

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
het 5-sterren Altis Avenida Hotel in Lissabon
• 4 diners of lunches in goede restaurants •
Excursieprogramma (incl. entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 42) •
Deskundige reisleiding door kunsthistoricus
Saskia Cohen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten, vervoer
van en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl
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25 t/m 28 januari 2019

Utrecht
Met MUSICO Reizen langs de 12 Provinciën
• Muzikaal Utrecht: Edo de
Waart dirigeert Brahms
• Cultureel Utrecht: de
Utrechtse Caravaggisten
• Culinair Utrecht: van
Bib Gourmand tot
Michelinster

Edo de Waart

De Oude Hortus, Utrecht

Vrijdag 25 januari reist u op eigen gelegenheid naar Utrecht. In het Centraal
Museum bezoeken we de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa.
Caravaggio zorgde in Rome begin 17e
eeuw voor een revolutie met zijn ongekende drama, het grote gebaar en het
mysterie van licht. Utrechtse schilders
Dirck van Baburen, Hendrick ter Brugghen en Gerard van Honthorst waren
erbij. De tentoonstelling volgt de drie
Utrechters op hun Rome-avontuur. Op
culinair gebied bijten we de spits af in
Restaurant Le Jardin, waar eten bereid
wordt volgens de ‘Groen-te-no-mie’ ofwel de kunst van lekker eten en drinken met groenten als uitgangspunt. ’s
Avonds dirigeert Edo de Waart in TivoliVredenburg het Radio Filharmonisch
Orkest in werken van Bosmans, Mozart
en Brahms.
Zaterdag 26 januari krijgen we in het
Utrechtse Catharijneconvent een rondleiding door de tentoonstelling Relieken. We dineren in Rhenen in Het Oude
Gemeentehuis, door de Michelin Gids
onderscheiden met een Bib Gourmand.
In de Edesche Concertzaal spelen klarinettist Arno Pieters en leden van het
Koninklijk Concertgebouworkest het
klarinetkwintet van Mozart. Weinig
blaasinstrumenten mengen zo mooi
met de klank van strijkers als de klarinet. Mozart was een van de eersten die
dat ontdekte. Het programma combineert het kwintet met composities van
Schumann, Puccini en Keuris.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/01 Radio Filharmonisch Orkest/Edo de Waart
26/01 Solisten Koninklijk Concertgebouworkest
27/01 Combattimento
27/01 Pieter-Jan Belder & Siebe Henstra
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De koppelaarster (Gerard van Honthorst)

€ 785,=
€ 90,=

e
e
e
e

39,=
44,=
29,=
26,=

Zondag 27 januari verzorgt het barokensemble Combattimento het zondagochtendconcert in TivoliVredenburg.
Op het programma staat onbekende
maar verrukkelijke barokmuziek, de
specialiteit van Combattimento, zoals bijvoorbeeld Vier Jaargetijden van
Francesco Durante of de celloconcerten
van Evaristo Felice dall’Abaco. ’s Middags geeft het klavecinistenduo Belder
en Henstra in Kasteel Amerongen een
recital rondom de mysterieuze Franse
componist Gaspard Le Roux. Was Le
Roux het pseudoniem waarachter zich
een componerende edelman of misschien Lodewijk XIV zich verschool? We
dineren in het met een Michelinster
onderscheiden Restaurant Blok’s bij
Amersfoort: ‘Bij het moderne en stijlvolle Blok's vindt u creatieve gerechten.
Kwaliteitsproducten staan centraal en
worden in heerlijke, zwierige combinaties tot een hoogtepunt gebracht.’
Maandag 28 januari bezoeken we ’s
ochtends het Universiteitsmuseum
Utrecht. Na het museumbezoek lunchen we in Restaurant Wilhelminapark
dat de Michelin Gids omschrijft als:
'Het rietgedekte restaurant in het Wilhelminapark is al sinds 1898 een vaste
waarde, maar gaat wel volledig met zijn
tijd mee. De seizoenen bepalen welke
producten worden gebruikt, de chef
verwerkt ze in boeiende bereidingen."
Na de lunch reist u op eigen gelegenheid weer naar huis.

Inbegrepen in basisreissom:
3 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in het 4-sterren Inntel Utrecht
Centre • Vervoer ter plaatse • 4 diners of
lunches in uitstekende restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige reisleiding door MUSICO-eigenaren
Remco Roovers & Taco Stronks
Overige informatie:
Exclusief toegangskaarten concerten,
vervoer van en naar Utrecht, overige
maaltijden & uitgaven van persoonlijke
aard • Meer informatie op www.musico.nl

17 t/m 20 februari 2019

Bilbao
De culturele hoofdstad van Baskenland
Zondag 17 februari vliegen we rechtstreeks naar Bilbao, een bruisende stad
met oog voor nieuwe architectuur. De
aankomst op het vliegveld van architect
Calatrava, dat een vliegende duif voorstelt, moge daarvan al getuigen.
Maandag 18 februari verkennen we
Bilbao nader. Bilbao is een oude stad,
gesticht op 15 juni 1300 door Diego
López V van Haro, Heer van Biskaje.
De naam van de stad is afgeleid van
het baskische ‘bi albo’ oftewel ‘twee
oevers’. En ondanks de facelift die de
stad de laatste jaren heeft ondergaan,
is er nog genoeg van het verleden te
vinden. Zoals bijvoorbeeld de Basílica
de Begoña en de Catedral de Santiago
de Bilbao in de Casco Viejo, het oude
stadsgedeelte van Bilbao aan de rechteroever van de Nervión. Het hart van
de oude stad bestaat uit de ‘Siete Calle’,
de zeven straten die de oorspronkelijke
stad vormden. In het Palacio Euskalduna geven leden van het Bilbao Orkestra
Sinfonikoa een kamermuziekavond met
op het programma onder meer werken
van Strauss en Schönberg.
Dinsdag 19 februari bezoeken we het
Guggenheim Museum. Wie Bilbao zegt,
zegt ook Guggenheim. Toen in 1990 de
Salomon R. Guggenheim Foundation op
zoek was naar een extra locatie om haar
enorme collectie te exposeren, bood
de Baskische regering de havenstad Bilbao als mogelijke vestigingsplaats aan.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/02 Bilbao Orkestra Sinfonikoa
19/02 Semiramide (Rossini)

Guggenheim

De Canadese architect Frank O. Gehry
tekende vervolgens voor het ontwerp
dat een indrukwekkend voorbeeld van
vernieuwende architectuur van de 20e
eeuw zou worden. Langs de oever van
de rivier Ría de Bilbao verrees een futuristisch bouwwerk met een in het
oog springende titanium coating. Naast
veel tijdelijke exposities is er een permanente collectie met schilderijen en
beeldhouwwerken van de belangrijkste kunstenaars uit de tweede helft
van de 20e eeuw. ’s Avonds kunt u in
het Palacio Euskalduna een opvoering
van Rossini's tragedie Semiramide bijwonen. Met dit 'melodramma tragico'
laat Rossini, grootmeester van de opera buffa, zich van een heel andere kant
zien. Rossini neemt ons mee naar het
oude Babylon waar koningin Semiramide in gewetensnood verkeert door
de moord op haar echtgenoot koning
Nino en rouwt om het verlies van haar
zoon Ninia.
Woensdag 20 februari gaan we ’s morgens naar het Museo de Bellas Artes
de Bilbao. Dit museum mag als de klassieke tegenhanger van het Guggenheim
Museum beschouwd worden, en is een
eldorado voor kunstliefhebbers. De
collectie omvat werken vanaf de 12e
eeuw tot heden, met een grote collectie Spaanse en Vlaamse kunstenaars. In
de loop van de middag reizen we terug
naar Nederland.

€ 1.095,=
€ 140,=
e 54,=
e 195,=

• Architecturaal wonder:
Guggenheim Museum
Bilbao
• Klassieke tegenhanger:
Museo de Bellas Artes de
Bilbao
• Semiramide: Rossini's
operatragedie

Bilbao

Basílica de Begoña

Bilbao

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en
toeslagen • Transfers en vervoer ter
plaatse • 3 overnachtingen op basis
van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel
Meliá Bilbao Hotel in Bilbao • 3 diners of
lunches in goede restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 42)
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicus Diana
Bohnenberger
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten concert en voorstelling,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
9

19 t/m 23 februari 2019

Rome
Heden en verleden in de Eeuwige stad
• Met een archeoloog door
historisch Rome, van Forum
Romanum tot Bruidstaart
• Sterviolist Joshua Bell
speelt Dvořák
• Anna Bolena, bloedstollend
drama van Donizetti

Arena van Rome

Vaticaan

Monument voor Victor Emanuel II

Dinsdag 19 februari vliegen we rechtstreeks naar Rome. Volgens Varro,
een geschiedschrijver uit de Oudheid,
stichtte Romulus in 753 voor Christus
in opdracht van de goden een stad op
de heuvel Palatinus, de plek waar hij
samen met zijn tweelingbroer Remus
was opgegroeid. Opgravingen hebben
uitgewezen dat de heuvel rond de 8e
eeuw voor Christus inderdaad bewoond
moet zijn geweest. ’s Middags gaan we
naar het Monument voor Victor Emanuel II. Het is een opvallend groot wit
gebouw gemaakt van marmer. Vanaf
het dak heeft u een prachtig uitzicht
over Rome; een mooi begin van deze
reis. Ook bezoeken we het Pantheon,
een van de best bewaard gebleven Romeinse gebouwen en een hoogtepunt
van de Romeinse bouwkunst.
Woensdag 20 februari verkennen we
het Forum Romanum. In de Oudheid
was dit het politieke, juridische en commerciële centrum van de stad. Tevens
staat een bezoek aan de Palatijn op het
programma, een van de oudste delen
van de stad en de plek waar de Romeinse keizers woonden. In het Auditorium
Parco della Musica di Roma dirigeert
Marc Minkowski ‘zijn’ Musiciens du
Louvre in een programma dat gewijd is
aan muziek van Gluck en Rameau.
Donderdag 21 februari staat in het teken van het Vaticaan en de Vaticaanse
musea. De laatste rustplaats van de
apostel Petrus werd voor de eerste

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
20/02 Les Musiciens du Louvre
21/02 Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
22/02 Anna Bolena (Donizetti)
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Vaticaan

€ 1.355,=
€ 120,=
e 43,=
e 57,=
e 128,=

christenen een pelgrimsoord. In het
jaar 326 wijdde men er de eerste basiliek in, en in 1452 verrees de huidige St.
Pieter. De Vaticaanse musea herbergen
omvangrijke collecties meesterwerken.
Speciale aandacht zal er zijn voor
de collectie Klassieke Beelden, met
onder meer de Apollo Belvedere en
de Laocoöngroep. Het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia
speelt onder leiding van Jakub Hrůša
vanavond werken van Brahms, Dvořák
(Vioolconcert, met als solist Joshua
Bell) en Prokofjev.
Vrijdag 22 februari staat een bezoek
aan twee kerken op het programma. In
de Basilica di Santa Maria della Vittoria gaat de aandacht natiuurlijk vooral
uit naar het beeld De Extase van Teresa van Bernini. Daarna bezoeken we
de Basilica di Santa Maria degli Angeli e
dei Martiri, gebouwd in de voormalige
thermen van Diocletianus. De basiliek
is gewijd aan de heilige Maagd Maria
van de Engelen en aan de martelaren,
daarmee ook doelend op de 40.000
christelijke dwangarbeiders die de thermen bouwden. In het Teatro Costanzi
staat Donizetti’s opera Anna Bolena op
het programma.
Zaterdag 23 februari bezoeken we Ostia Antica. Deze ruïne-stad was ooit de
belangrijkste havenstad van het oude
Rome. In de loop van de middag vliegen
we terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen • Transfers en vervoer ter plaatse •
4 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in een 4-sterrenhotel in Rome • 4
diners of lunches in goede restaurants •
Excursieprogramma (incl. entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 42)
• Deskundige reisleiding door archeoloog
en muziekpublicist Benjamin Rous
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

26 februari t/m 2 maart 2019

Stuttgart & Ludwigsburg
Sprookjeskastelen & moderne Bauhaus-architectuur
Dinsdag 26 februari reizen we per touringcar naar Stuttgart. Omringd door
zacht glooiende heuvels, bossen en
wijnbergen biedt deze charmante stad
haar bezoekers een prachtig panorama.
Woensdag 27 februari verkennen we
Stuttgart. De stad dankt haar naam
aan een 'Stuten Garten', een vermoedelijk door de Zwabische hertog
Liutolf omstreeks 950 gestichte stoeterij. Een stadsbezichtiging van Stuttgart
is een reis door de architectuurgeschiedenis. Architectonische meesterwerken zoals het middeleeuwse Alte
Schloss gaan hand in hand met het
barokke Neue Schloss, de schitterende jugendstil-markthal, de woonwijk
Weissenhofsiedlung in Bauhausstijl,
de classicistische Alte Staatsgalerie en
de postmoderne Neue Staatsgalerie.
Bij de Oper Stuttgart kunt u vanavond
een opvoering van de opera Médée van
Cherubini bijwonen. In deze versie van
het beroemde mythologische verhaal
weet librettist Francois-Benoît Hoffmann meer dan aannemelijk te maken
dat Medea, in tweestrijd over wat haar
te doen staat, door ánderen gedreven
wordt tot haar wandaad.
Donderdag 28 februari is het tijd om
Ludwigsburg nader te verkennen. Deze
kleine stad even ten noorden van Stuttgart is in 1704 ontstaan, toen de Württembergse hertog Eberhard Ludwig het
eenvoudige jachtslot van zijn voorvaderen liet uitbouwen tot een machtig

Hilary Hahn

complex met drie vleugels. In een van
de vleugels is een klein, charmant theater gebouwd. Theaterbezoek maakte in
de 18e eeuw deel uit van het dagelijkse
hofleven. De originele theatermachinerie is nog altijd intact en bovendien zijn
talrijke toneelbeelden bewaard gebleven. De Oper Stuttgart biedt vanavond
de opera Les contes d'Hoffmann, waarin Offenbach een aantal van de fantastische verhalen van E.T.A. Hoffmann aaneensmeedde. In de Beethovensaal van
de Liederhal Stuttgart speelt het SWR
Symphonieorchester onder leiding van
Omer Meir Wellber werken van Dvorák,
Schumann en Prokofjev (Eerste Vioolconcert, met als solist Hilary Hahn).
Vrijdag 1 maart krijgen we een rondleiding in het Kunstmuseum Stuttgart.
De oorsprong van dit museum ligt in de
schenking van een verzameling Schwäbische impressionisten van Graaf Silvio
della Valle di Casanova aan de stad.
Midden in de stad, op de plaats waar
vroeger ruim baan werd gegeven aan
het autoverkeer, verrees in 2005 een
nieuw complex voor deze verzameling
die inmiddels is uitgebreid met een
grote collectie kunst vanaf 1900. In het
Forum am Schlosspark in Ludwigsburg
vertolkt tenor Klaus Florian Vogt vanavond tijdens een concertante opvoering van Wagners Die Walküre de rol
van Siegmund.

• De architectuurvensters van
Stuttgart
• Tenor Klaus Florian Vogt in
Die Walküre
• Violiste Hilary Hahn speelt
Prokofjev

Stuttgart

Klaus Florian Vogt

Zaterdag 2 maart rijden we na het ontbijt terug naar Nederland.

Toneelmachinerie Theater
Ludwigsburg

€ 1.175,=
€ 120,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Stuttgart v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
het 4-sterren Maritim Hotel Stuttgart •
4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door kunsthistoricus Nanda Geerling

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
27/02 Médée (Cherubini)
28/02 Les contes d'Hoffmann (Offenbach)
28/02 SWR Symphonieorchester
01/03 Die Walküre (Wagner)

e 88,=
e 88,=
e 115,=
e 93,=

Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en
concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie
op www.musico.nl
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28 februari t/m 3 maart 2019

Frankfurt
Opera in al zijn verscheidenheid
• Een weekend vol opera bij
het ‘Opernhaus des Jahres’
• Het blauw van Chagall in
Mainz
• Tentoonstelling Titiaan in
Venetië

Portret van een jonge man (Titiaan)

Frankfurt

Donderdag 28 februari rijden we vanaf
diverse opstapplaatsen in Nederland
naar Frankfurt. De Oper Frankfurt - die
al vaak de lijst aanvoert van 'Opernhaus
des Jahres' - biedt vanavond Verdi's La
forza del destino, een opera over een
turbulent familiedrama dat ontketend
wordt door het racisme van de vader
van Leonora. Hij verbiedt immers de
omgang van zijn dochter met Don Alvaro die uit een familie van de Inca's
stamt. Hoewel het scenario enkele onlogische handelingen kent, werd Verdi
er toch door aangetrokken vanwege
de psychologische en dramatische
contrasten. Als geen ander weet Verdi
dergelijke drama's vorm te geven in
prachtige melodieën en buitengewone
orkestraties.
Vrijdag 1 maart bezoeken we in het
Städel Museum in Frankfurt de tentoonstelling Tizian und die Renaissance
in Venedig. In de Oper Frankfurt staat
Bizets Carmen op het programma. Het
Hessische Staatstheater voert een bijzondere ‘double bill’ op met Hertog
Blauwbaard van Bartók en Die sieben
Todsünden van Weill. Deze laatste opera was het laatste resultaat van de samenwerking tussen Kurt Weill en Bertolt Brecht. De zeven zonden zag Brecht
vooral als de demonen van de kleinburgelijke moraal. Weill componeerde
er ironische en tegelijk melancholische
muziek bij in zijn kenmerkende theatermuziekstijl.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
28/02 La forza del destino (Verdi)
01/03 Carmen (Bizet)
01/03 Hertog Blauwbaard/Die sieben Todsünden (Bartók/Weill)
02/03 Dalibor (Smetana)
02/03 Salome (Strauss)
03/03 Museumskonzert
12

Sankt Stephan Mainz (Chagall)

€ 875,=
€ 90,=

e
e
e
e
e
e

95,=
95,=
53,=
95,=
65,=
68,=

Zaterdag 2 maart krijgen we een rondleiding door Mainz waar we onder andere de Sankt Stephan bezoeken met
de blauw verlichte glasramen van de
kunstenaar Marc Chagall. Na 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. De Oper
Frankfurt voert deze avond de opera
Dalibor van Smetana op. Een ridder
wordt wegens zijn vermeende moord
op de burggraaf ter dood veroordeeld.
De dochter van de burggraaf raakt hopeloos verliefd op Dalibor en probeert
hem te bevrijden. Het Hessische Staatstheater biedt deze avond Strauss' Salome.
Zondag 3 maart kunt u ‘s morgens
eerst nog in de Alte Oper het Museumskonzert bijwonen. Klarinettist
Sabine Meijer speelt met het Frankfurter Opern- und Museumsorchester
werk van Amerikaanse componisten
als Gershwin, Bernstein en Korngold.
Aan het begin van de middag rijden we
terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Frankfurt
v.v. en vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
in het 4-sterren Holiday Inn Alte Oper in
Frankfurt • 3 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Deskundige reisleiding door
musicus Marlies Geurts
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en
concert, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

6 t/m 10 maart 2019

Barcelona
De kleurrijke stad van Gaudí, Picasso en Miró
Woensdag 6 maart vliegen we naar
Barcelona, de stad waar Gaudí, Picasso
en Miró hun sporen hebben achtergelaten en waar deze dagen het Barcelona Obertura Spring Festival plaatsvindt.
's Avonds voert het RIAS Kammerchor
in het kader van dit festival het Requiem van Tomás Luis de Victoria, een van
de belangrijkste componisten uit de
Spaanse renaissance, uit.
Donderdag 7 maart verkennen we Barcelona nader. De stad is een paradijs
voor architectuurliefhebbers, niet alleen vanwege de vele sporen die Gaudí
achtergelaten heeft. In de Liceu Opera
kunt u vanavond een concertante opvoering bijwonen van Hamlet, honderd
jaar geleden een heel populaire opera
van de Franse componist Ambroise
Thomas maar tegenwoordig zo goed als
vergeten. Met sopraan Diana Damrau
als Ophélie. In de fraaie concertzaal van
het Palau de Música vertolken Matthias
Goerne en Leif Ove Andsnes de liedcyclus Schwanengesang van Schubert.
Vrijdag 8 maart staat geheel in het teken van de architect Gaudí. Blikvanger
van de stad is natuurlijk diens Temple
de la Sagrada Familia. De bouw van
deze kerk startte in 1883 en toen Gaudí
in 1926 stierf, was alleen de oostgevel op één toren na voltooid. Na zijn
dood vielen de werkzaamheden stil.
Men hoopt nu de bouw in 2026 te kunnen afronden, precies honderd jaar na
de dood van Gaudí. In de Liceu Opera

Diana Damrau

vertolken sopraan Lisette Oropesa en
countertenor Bejun Mehta de rollen
van Rodelinda en Bertarido in Rodelinda. Deze opera over een Lombardische
koningin die verwoede pogingen doet
haar ingenomen vrijheid terug te krijgen, schreef Händel in zijn gloriejaren
als directeur van de Royal Academy in
Londen.
Zaterdag 9 maart bezoeken wij het Museu Nacional d'Art de Catalunya, beter
bekend als het MNAC. Dit museum is
gevestigd in het monumentale Palacio Nacional de Montjuïc, dat speciaal
voor de Wereldtentoonstelling van
1929 is gebouwd. Het herbergt 1000
jaar Catalaanse kunst, van de 10e tot
de 20e eeuw. Vooral de afdeling romaanse kunst behoort tot een van de
meest volledige ter wereld. U kunt deze
reis muzikaal afsluiten met de klanken
van het Vijfde Pianoconcert van
Saint-Saëns, gespeeld door Jean-Yves
Thibaudet onder leiding van Kent Nagano en begeleid door het Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya.
Zondag 10 maart brengen we ’s morgens een bezoek aan Casa Battló, een
opmerkelijk pand van de rijke industrieel Josep Battló i Casanocas aan de
stijlvolle boulevard Passeig de Gràcia,
dat Gaudí op geheel eigen wijze gerenoveerd heeft. 's Middags vliegen we
terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
06/03 RIAS Kammerchor
07/03 Hamlet (Thomas)
07/03 Winterreise (Schubert)
08/03 Rodelinda (Händel)
09/03 Barcelona Symphony Orchestra/Kent Nagano

€ 1.295,=
€ 180,=

e
e
e
e
e

53,=
214,=
54,=
198,=
79,=

• Barcelona Obertura Spring
Festival: Diana Damrau,
Leif Ove Andsnes en Kent
Nagano in de mooiste zalen
van de stad
• De kleurrijke stad van Gaudí,
Picasso en Miró

Casa Battló

Leif Ove Andsnes

La Sagrada Familia
Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt
in het 4-sterren Catalonia Eixample 1864
in Barcelona • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling
op pagina 42) • Deskundige reisleiding door
musicus Diana Bohnenberger
Overige informatie:
• Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, kosten
overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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17 t/m 21 maart 2019

Hamburg
Elbphilharmonie

Speicherstadt Hamburg

• Verdi Festival in Hamburg
• Baksteen: van gotiek tot
expressionisme
• Van klavecimbel tot
Steinway in Museum für
Kunst und Gewerbe

Elbphilharmonie

Verdi

Zondag 17 maart reizen we via diverse
opstapplaatsen in Nederland per touringcar naar Hamburg.
Maandag 18 maart verkennen we
Hamburg samen met een plaatselijke
gids. Het traditionele bouwmateriaal
in de stad bleef tot ver in de 20e eeuw
baksteen, waardoor Hamburg zowel de
stad van de baksteengotiek als van het
baksteenexpressionisme is. ’s Avonds
wonen we een concert bij in de nieuwe
concertzaal van Hamburg, de Elbphilharmonie (ook wel liefkozend Elphi
genoemd). Het spectaculaire gebouw,
ontworpen door het architectenbureau
Herzog & de Meuron, heeft als basis
een oud pakhuis voor cacao, thee en
tabak, waarop een in glas afgewerkte
bovenbouw met een gebogen dakvorm
werd gerealiseerd. Hier voeren het Philharmonische Staatsorchester Hamburg
en het MDR Rundfunkchor Leipzig onder leiding van Paolo Carignani Verdi's
Quattro Pezzi Sacri en de Vierde Symfonie van Mahler uit.
Dinsdag 19 maart ontdekt u het indrukwekkende havengebied van Hamburg
vanaf het water. Speicherstadt heet dit
deel van Hamburg, vol pakhuizen van
baksteen en dat sinds 2015 ook op de
Werelderfgoedlijst staat. De Staatsoper
Hamburg heeft vanavond La traviata
van Verdi op het programma staan. De
meeslepende muziek van Verdi, met
veel bekende melodieën, sluit perfect
aan op het verhaal van de gevierde

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/03 Philharmonisches Staatsorchester/Elbphilharmonie
19/03 La traviata (Verdi)
20/03 Nabucco (Verdi)
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€ 1.295,=
€ 120,=
e 79,=
e 85,=
e 85,=

courtisane Violetta Valéry. Haar leven
lijkt een groot feest. Ze heeft alles wat
haar hartje begeert: rijke minnaars,
vrienden en geld. Maar dan wordt ze
verliefd op de jonge Alfredo.
Woensdag 20 maart krijgen we een
muzikale rondleiding door de afdeling
historische muziekinstrumenten in
het Museum für Kunst und Gewerbe.
De beroemde Beurmann-verzameling
geeft met bijna honderd muziekinstrumenten een goed overzicht van
de ontwikkeling van het klavecimbel
en Hammerklavier tot de moderne
Steinway-vleugel. Bijzonder is dat u
de instrumenten niet alleen kunt zien,
maar ook kunt horen! Bij de Staatsoper
Hamburg staat vanavond Verdi's opera
Nabucco op het programma. Kiezen
uit het opera-oeuvre van Verdi is bijna
een onmogelijke opgave. Elke opera is
zo rijk dat ze stuk voor stuk als meesterwerken beschouwd kunnen worden.
Een van de bekendste opera's is Nabucco, die Verdi schreef in een moeilijke
periode van zijn leven door verlies van
vrouw en kinderen. Hij doorzag echter
al snel het potentieel van het libretto
en componeerde vervolgens een immens werk met ongelooflijk mooie muziek en schitterende koorpartijen.
Donderdag 21 maart reizen we terug
naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Hamburg v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen
op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Arcotel Rubin in Hamburg • 4 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicus Harry-Imre Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en
Hengelo • Exclusief toegangskaarten
voorstellingen en concert, vervoer van en
naar de opstapplaatsen, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

26 maart t/m 2 april 2019

Seinecruise
Muzikale vaartocht van Parijs tot Honfleur
Dinsdag 26 maart rijden we per luxe
touringcar naar Parijs waar we inschepen op het vijfsterren MS Swiss
Sapphire in Parijs. Nog dezelfde avond
maken we een mooie tocht door Parijs
over de Seine.
Woensdag 27 maart ligt de Swiss
Sapphire nog de gehele dag in Parijs
en maken we onder leiding van een
gids een stadsrondrit door de indrukwekkende Franse hoofdstad. 's Avonds
heeft u de keuze tussen twee concerten, beide in de Philharmonie de Paris.
In de Grande Salle begeleidt het Orchestre de Paris cellist Gautier Capuçon
in het Celloconcert van Schumann. In
het Amphithéâtre is een kamermuziekavond, gewijd aan muziek van Brahms.
Donderdag 28 maart varen we 's ochtends vanuit Parijs naar Saint-Denis. De
kathedraal van Saint-Denis beschouwt
men als een architecturaal meesterwerk in de gotische stijl. Een opvoering
van Donizetti’s komische opera Don
Pasquale in Palais Garnier vormt het
avondprogramma. Na terugkeer aan
boord vaart de Swiss Sapphire door
naar Rouen.
Vrijdag 29 maart krijgen we ’s middags
een rondleiding door het Musée des
Beaux-Arts de Rouen. Highlights van
het museum zijn onder meer de collecties van Franse schilderkunst van 1700
tot 1900, de impressionisten en van het
kubisme. In de Chapelle Corneille speelt
het barokensemble B’Rock Orchestra

onder leiding van Dmitri Sinkovsky werken van Händel, Vivaldi en Pisendel.
Zaterdag 30 maart ligt het schip in
Rouen en uiteraard bezoeken we onder
leiding van een gids deze charmante
stad, met vakwerkhuizen, fraaie renaissancegebouwen en een monumentale kathedraal. ’s Middags geeft het
kamermuziekensemble Pynarello een
concert met muziek van Tsjaikovski en
Mendelssohn. Aan het eind van de middag bevaren we een fraai traject van de
Seine, het Parc Naturel régional des
Boucles de la Seine.
Zondag 31 maart bezoeken we vanuit Caudebec-en-Caux het mooie en
pittoreske plaatsje Honfleur, ooit een
belangrijke haven voor goederen uit
Engeland. Hier geeft Jeroen Veen een
pianorecital met muziek van Satie die
in Honfleur geboren is. Na terugkeer
aan boord vaart de Swiss Sapphire naar
Conflans St. Honorine.
Maandag 1 april rijden we vanuit Conflans naar het Château de MaisonsLaffitte, een 17e-eeuws kasteel van de
Franse hofarchitect François Mansart.
’s Middags varen we door naar Parijs,
waar u in de Opéra Bastille een opvoering van Verdi’s opera Otello kunt bijwonen.
Dinsdag 2 april ontschepen we na het
ontbijt en rijden we vanuit Parijs per
touringcar terug naar Nederland.

Basisreissom
Eenpersoonstoeslag C cabine (14 m2)
Eenpersoonstoeslag B suite (21 m2)
Muziekprogramma
27/03 Orchestre de Paris
27/03 Salon Brahms
28/03 Don Pasquale (Donizetti)
29/03 B’Rock
30/03 Pynarello
01/04 Otello (Verdi)

MS Swiss Saphire

e 1.798,=
e 698,=
e 998,=
e
e
e
e
e
e

58,=
39,=
167,=
39,=
36,=
179,=

Chateau de Maisons-Laffitte
Inbegrepen in basisreissom:
• Verblijf op de 5-sterren luxe MS Swiss
Sapphire in een C-cabine op het Emerald
Deck (7 overnachtingen incl. ontbijtbuffet, lunch en diner). • Transfer vanaf
diverse opstapplaatsen in Nederland naar
de Swiss Sapphire in Frankrijk v.v.
• Een cultureel ‘on-board’ programma
met lezingen en muziekbijeenkomsten
• Deskundige reisleiding door MUSICOeigenaar Remco Roovers en musicoloog
Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Arnhem, DriebergenZeist, Utrecht, Breda, Amsterdam, Den
Haag, Rotterdam • Niet inbegrepen in
basisreissom: toeslagen tweepersoonsgebruik B suite economy, B junior suite, B
suite, A cabine economy, A junior suite en
A grande suite, toeslagen eenpersoonsgebruik C cabine en B suite, excursieprogramma, toegangskaarten voorstellingen
en concerten, fooien, consumpties en
uitgaven van persoonlijke aard. De toeslagen voor de voorstellingen en concerten
zijn inclusief transfers van het schip naar
de concertzaal/het operahuis v.v. • Alle
cabines en suites op het Diamant Deck
(A) en Ruby Deck (B) beschikken over een
panoramaschuifpui met Frans balkon. •
In de voorverkoop kost het excursiepakket € 150,= (bestaande uit 6 onderdelen:
Parijs/Saint-Denis/Musée des Beaux Arts
de Rouen/Rouen/Honfleur/Châteaux de
Maisons-Laffitte), aan boord gemiddeld
€ 35,= per excursie (zo lang de voorraad
strekt). • Wijzigingen in het vaarschema
zijn wegens nautische/organisatorische
redenen voorbehouden.

Toeslag pp B suite economy op basis van
tweepersoonsgebruik (21 m2) e 198,=
Toeslag pp B junior suite op basis van
tweepersoonsgebruik (17 m2) e 248,=
Toeslag pp B suite op basis van
tweepersoonsgebruik (21 m2) e 298,=
Toeslag pp A cabine economy op basis van
tweepersoonsgebruik (14 m2) e 248,=
Toeslag pp A junior suite op basis van
tweepersoonsgebruik (17 m2) e 398,=
Toeslag pp A grande suite op basis van
tweepersoonsgebruik (28 m2) e 498,=
Excursiepakket (6 excursies)
in voorverkoop
e 150,=
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5 t/m 8 april 2019

Oxford
Spring Weekend of Song
• Liedfestival in decor van
middeleeuwse kerken,
bibliotheken en colleges
• Bezoek aan University
College
• Gevestigde namen en jong
talent

Katarina Karnéus

Christopher Maltman

Magdalen College in Oxford
Vrijdag 5 april vliegen we rechtstreeks
naar London Heathrow, vanwaar we
per touringcar doorreizen naar Oxford.
’s Avonds kunt u het eerste concert
bijwonen in het kader van het Oxford
Spring Weekend of Song. In de fraaie
Holywell Music Room brengen mezzosopraan Katarina Karnéus (‘Cardiff Singer of the World’) en pianist Julius Drake liederen van Schumann, Berg, Alma
Mahler en Robert & Clara Schumann.
Zaterdag 6 april kunt u in het Jacqueline du Pré Music Building in het kader
van ‘Young Artist Platform Audition
Recitals’ korte concerten bijwonen van
zes lied-duo’s. ’s Avonds buigen Alessandro Fisher (tenor) en Sholto Kynoch
(piano) zich over Schuberts liedcyclus
Die schöne Müllerin. De nu vrijwel vergeten dichter Wilhelm Müller inspireerde Schubert tot het componeren
van Winterreise en - iets eerder - tot
Die schöne Müllerin. Volgens overlevering leende Schubert in 1824 een
dichtbundel van een vriend en las voor
het eerst het werk van Müller. De dag
erna bracht Schubert het boek terug en
liet daarbij meteen een aantal liederen
horen die hij op basis van teksten uit
Die schöne Müllerin al gecomponeerd
had. Vergeleken met de ingetogen
klanken van Winterreise lijkt Die schöne
Müllerin een verzameling opvallend
eenvoudige liederen in een meestentijds luchtige toonzetting. De muzikale
taal is schijnbaar ongecompliceerd,
in overeenstemming met het onder-

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
05/04 Katarina Karnéus & Julius Drake 	
06/04 Young Artist Platform Audition Recitals
06/04 Die schöne Müllerin (Schubert)  	
07/04 Masterclass John Mark Ainsley
07/04 Christopher Maltman & Graham Johnson 	
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€ 1.125,=
€
90,=
e 32,=
incl.
e 32,=
incl.
e 38,=

werp. Wanneer iets over de helft van
de cyclus de liefde van de protagonist
in gevaar komt, verschiet de muziek geleidelijk van kleur: de mineurtoonsoort
domineert en de kabbelende, soms uitbundige klanken van het begin maken
plaats voor spaarzame texturen met
een sombere atmosfeer.
Zondag 7 april verkennen we samen
met een plaatselijke gids Oxford. Sinds
meer dan acht eeuwen is Oxford een
belangrijk onderzoeks- en opleidingscentrum, dat bekend is over de hele
wereld. De statige colleges en tradities
bepalen nog steeds het stadsbeeld.
Wees niet verbaasd als studenten met
hun wapperende toga’s voorbij racen
op hun fiets! ’s Middags heeft u de
mogelijkheid een masterclass bij te wonen met als docent tenor John Mark
Ainsley. ’s Avonds is het de beurt aan
bariton Christopher Maltman en pianist Graham Johnson.
Maandag 8 april sluiten we onze reis
af met een bezoek aan een van de vele
colleges. Deze zijn in de binnenstad van
Oxford meestal gevestigd in historische
gebouwen met de kenmerkende torentjes. Het Christ Church College is het
grootste college, onder meer decor in
de Harry Potter-films. Na de excursie
vliegen we vanaf Londen Heathrow terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
British Airways-vluchten met belastingen
en toeslagen naar London Heathrow •
Transfers van en naar Oxford • 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt
in een 3-sterrenhotel in Oxford • 3 diners
of lunches in goede restaurants • Ruimbagage • Excursieprogramma
(inclusief entrees) • Deskundige reisleiding
door musicus Reina Boelens
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief vervoer
van en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard • Meer informatie op www.musico.nl

8 t/m 12 april 2019

Luzern
Wereldtop in schilderachtige Zwitserse stad
Maandag 8 april vliegen we naar Zürich,
van waar we per touringcar doorreizen
naar Luzern. ’s Avonds speelt de Junge
Philharmonie Centralschweiz onder leiding van Howard Arman Le Miroir de
Jésus. Mystères du Rosaire van André
Caplet. Deze Franse componist leed
erg onder de ontberingen van de Eerste Wereldoorlog. Vlak voor zijn dood
in 1925 schreef hij het meesterwerk
Le miroir de Jésus voor de bijzondere
bezetting van mezzosopraan, vrouwenkoor, strijkorkest en harp.
Dinsdag 9 april verkennen we onder
leiding van een plaatselijke gids Luzern.
Blikvanger is de Kapellbrücke over de
rivier de Reuss, de oudste overdekte
houten brug van de wereld en voorzien
van vele schilderijen. De ligging tussen
het meer en de bergen is schilderachtig
en zorgt al sinds 1840 voor toerisme. In
de Franziskanerkirche speelt het barokensemble Le Concert d'Astrée onder
leiding van Emmanuelle Haïm onder
de titel Sacro Profanum instrumentale
muziek voor hof en kerk van Blow via
Biber tot aan Bach.
Woensdag 10 april krijgen we een
rondleiding door de Sammlung Rosengart. De kunsthandelaar Siegfried Rosengart, die na de Eerste Wereldoorlog
naar Luzern verhuisde, was een vriend
van vele toonaangevende kunstenaars,
zoals Matisse, Chagall, Klee en Picasso.
Samen met zijn dochter Angela vergaarde hij een bijzondere collectie die

Luzern

hij en Angela aan de stad Luzern schonken. De collectie bestaat uit werken van
Picasso, Klee, Kadinsky, Leger en Monet. Deze avond leidt dirigent Teodor
Currentzis het koor en orkest van de
Perm Opera in de Messa da Requiem
van Verdi in de Luzerner Saal van KKL
Luzern.
Donderdag 11 april bezoeken we het
Kunstmuseum Luzern, een bijzonder
gebouw van architect Jean Nouvel. De
architectonische eenvoud van de vertrekken en de geraffineerde lichtval maken van een museumbezoek een waar
kunstgenoegen. Denis Matsuev soleert
deze avond in het Eerste Pianoconcert
van Tsjaikovski bij de Filarmonica della
Scala onder leiding van Riccardo Chailly. Verder staat op het programma de
Schilderijententoonstelling in de orkestversie die Ravel maakte van Moessorgski's pianowerk. Moessorgski bracht
met dit werk een hommage aan zijn
plotseling overleden vriend, de kunstenaar Victor Hartmann.

• Exclusief muziekprogramma
in Oster-Festival Lucerne
met o.a. Riccardo Chailly,
Denis Matsuev en Emmanuelle Haïm
• Kunst in Sammlung Rosengart en Kunstmuseum
Luzern

Richard Wagner Museum

Vrijdag 12 april lopen we langs de oever van het Vierwaldstättersee naar
Tribschen. Op deze landtong ligt direct
aan het meer het voorname buitenverblijf waar Richard Wagner van 1866 tot
1872 met zijn tweede vrouw Cosima en
zijn kinderen woonde. In de loop van
de middag vliegen we terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
08/04 Youth Philharmonic of Central Switzerland
09/04 Le Concert d'Astrée
10/04 Messa da Requiem (Verdi)
11/04 Filarmonica della Scala/Riccardo Chailly

Riccardo Chailly

€ 1.295,=
€ 120,=

e
e
e
e

58,=
58,=
119,=
130,=

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen • Transfers en vervoer ter plaatse •
4 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in het 4-steren Radisson Blu Luzern
in Luzern • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 42) • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door kunsthistoricus Nanda Geerling
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief
toegangskaarten concerten, vervoer van
en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl
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13 t/m 16 april 2019

Limburg
Opera rond Drielandenpunt
• Landelijk verblijf in de
heuvels van Zuid-Limburg
• Muzikale passie in Anna
Bolena en Roméo & Juliette
• Kunst kijken in Wahlerwiller
en Luik

Paltskapel, Aken

Olga Peretyatko

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
13/04 Roméo & Juliette (Gounod)
14/04 Anna Bolena (Donizetti)
15/04 Sinfonieorchester Aachen

18

Ontmoeting met Maria (Aad de Haas)
Zaterdag 13 april reizen we per touringcar naar het prachtig in de heuvels
van Zuid-Limburg gelegen viersterren
Hotel Creusen. In Wahlwiller bezoeken we de Sint-Cunibertuskerk. Deze
kerk werd 'wereldgeschiedenis', toen
direct na de Tweede Wereldoorlog
conservatieve critici zo'n rel over de
kruiswegstaties van kunstenaar Aad de
Haas veroorzaakten dat het werk op
aandrang van het Vaticaan verwijderd
werd. Pas met steun van bisschop Gijssen kwamen de staties in 1982 terug in
Wahlwiller. ’s Avonds staat bij de Oper
Aachen Gounods Roméo et Juliette op
het programma.
Zondag 14 april gaan we naar Musée La
Boverie in Luik. Het belangrijkste kunstmuseum van Luik veranderde in de afgelopen honderd jaar diverse keren van
naam. Sinds de recente renovatie heet
het Musée La Boverie, naar het park
waar het in staat. Voor het museum
ligt een Engelse landschapstuin met
zijn ogenschijnlijke willekeur, achter
het museum de strakke geometrie van
de Franse paleisparken met rozentuin
en een ondiepe vijver waarin het museum zichzelf spiegelt. 's Middags zingt
sopraan Olga Peretyatko bij de Opéra
Royal de Wallonie in Luik de titelrol in
het koninginnedrama Anna Bolena.
Deze opera vol romantische passie
vormde de doorbraak in Donizetti's carrière. Titelrol Anna Bolena is getypeerd
naar Anna Boleyn, de vrouw van Hendrik VIII die in 1536 onthoofd werd na

€ 865,=
€ 90,=
e 44,=
e 76,=
e 39,=

verdenkingen van ontrouw maar vooral
ook omdat Hendrik VIII een nieuw leven wilde starten met zijn maîtresse
Jane Seymour, in de hoop dat deze
vrouw hem wél een zoon zou kunnen
schenken.
Maandag 15 april bezoeken we Kasteel Hoensbroek. Het oudste gedeelte
van dit kasteel, de hoge ronde toren,
dateert van rond 1360. Er zijn hier
echter resten gevonden van een nog
oudere burcht. In de eeuwen daarna
werd het zeer strategisch gelegen kasteel – aan de belangrijke handelsroutes
naar Maastricht, Aken en Keulen - uitgebouwd tot de grootste burcht tussen
Maas en Rijn. In Aken speelt vanavond
het Sinfonieorchester Aachen werken
van Widmann, Strauss en Bruckner
(Vierde ‘Romantische’ Symfonie), samengevat onder de titel Goldener Horizont.
Dinsdag 16 april krijgen we een rondleiding in Aken. Het is de stad van Karel
de Grote, keizer van het West-Romeinse Rijk. Zijn palts (koninklijke verblijfplaats) vormt nog altijd het hart van
de stad, met als markante blikvangers
de Dom (waar Karel begraven werd) en
het Rathaus (zijn verbouwde paleis).
Aken mag dan een grote stad zijn, het
historisch centrum met de belangrijkste bezienswaardigheden is klein en
intiem. In de loop van de middag rijden
we terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
• Reis per luxe touringcar naar Epen v.v. en
vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Hotel Creusen in Epen • 3 diners of lunches
in goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding door
musicoloog Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst
(bij Venlo) • Exclusief toegangskaarten
voorstellingen en concert, vervoer van en
naar de opstapplaatsen, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard • Toeslag voor kamer met balkon
e 45,= • Meer informatie op
www.musico.nl

16 t/m 20 april 2019

Aix-en-Provence
Festival de Pâques
Dinsdag 16 april vliegen we rechtstreeks naar Marseille, vanwaar we per
touringcar naar het centraal gelegen
Hotel Aquabella in Aix-en-Provence reizen. Overweldigende passie, jaloezie,
vergeving en droefheid staan 's avonds
zij aan zij in het programma van Le Concert d'Astrée. Onder leiding van Emmanuelle Haïm vertolken sopraan Sandrine Piau en countertenor Tim Mead al
deze emoties in aria's van Händel.
Woensdag 17 april verkennen we Aixen-Provence. Het hart van de binnenstad wordt gevormd door de Cours
Mirabeau, een brede laan, geflankeerd
door machtige platanen. ’s Avonds
speelt het Sinfonieorchester Basel onder leiding van Marek Janowski Ein
deutsches Requiem. Dit symfonische
koorwerk van Brahms laat op basis van
zeven Bijbelse teksten een krachtig optimisme over het vertrouwen in God
horen.
Donderdag 18 april bezoeken we Musée Granet, vernoemd naar de Franse
schilder François Granet die begin 19e
eeuw in Aix-en-Provence woonde en
werkte. Het museum bezit een prachtige collectie schilderijen maar uiteraard is er ook ruimte ingebouwd voor
de grootste kunstenaar die de stad
heeft voortgebracht: Paul Cézanne.
Voor het avondconcert hebben broers
Capuçon hun muzikale vrienden uitgenodigd voor een kamermuziekavond.
Zij spelen samen met pianist Nicholas

Emmanuelle Haïm, Sandrine Piau en Tim Mead
Angelich onder meer het Pianokwintet
van Brahms.
Vrijdag 19 april krijgen we een rondleiding door Fondation Vasarely. De Fondation Vasarely werd in 1976 opgericht
tegenover de Mont Sainte-Victoire, in
het land van Cézanne en het hart van
de Provence. Het op Bauhaus geïnspireerde gebouw is een kunstwerk op
zich waarin de geometrische, abstracte
kunst van Victor Vasarely volledig tot
zijn recht komt. Op deze Goede Vrijdag
voert Ensemble Vocal et Instrumental
de Lausanne de Matthäus Passion van
Bach uit onder leiding van dirigent en
oprichter van het gezelschap, Michel
Corboz.
Zaterdag 20 april bezoeken we het atelier van Paul Cézanne. Dat het atelier
zo gaaf en ongeschonden bewaard is
gebleven, is vooral te danken aan John
Rewald, een Amerikaanse bewonderaar van de kunstenaar. Hij kocht het
huis, knapte het op en schonk het aan
de stad. Tijdgenoten van Cézanne zagen de schilder nog niet als 'vader van
de moderne kunst' zoals de schilder de
kunstgeschiedenis is ingegaan. Zo verkondigde de toenmalige directeur van
Musée Granet nog liever dood te gaan
dan de werken van zo'n ‘prutser’ in zijn
collectie op te nemen! ‘s Middags vliegen we vanaf Marseille terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
16/04 Le Concert d'Astrée/Emmanuelle Haïm
17/04 Ein deutsches Requiem (Brahms)
18/04 Brahms Quintettes
19/04 Matthäus Passion (Bach)

€ 1.295,=
€ 150,=

e
e
e
e

79,=
79,=
64,=
79,=

• Van Bach tot Brahms bij
Zuid-Frans paasfestival
• Matthäus Passion op
Goede Vrijdag
• Aix-en-Provence, een genot
voor alle zintuigen

Atelier van Paul Cézanne

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten naar Marseille v.v. met
belastingen en toeslagen • Transfers en
vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Aquabella Hotel in Aix-en-Provence • 4
diners of lunches in goede restaurants •
Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina
42) • Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicus Reina
Boelens
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief
toegangskaarten concerten, vervoer van
en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl
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17 t/m 22 april 2019

Gotha
Thüringer Bachwochen
• Concerten op historische
‘Bach-plaatsen’
• Excursies naar Eisenach,
Erfurt & Gotha
• Johannes Passion in
geboortestad van Bach

Johann Sebastian Bach, Eisenach

Schloss Friedenstein

Gotha

Wartburg, Eisenach
Woensdag 17 april rijden we naar
Gotha waar we onze intrek nemen in
het viersterren Hotel am Schlosspark.
Het zal onze standplaats zijn voor
het bezoek aan de Thüringer Bachwochen, het grootste muziekfestival
van Thüringen. Het festival programmeert barokmuziek - met het werk van
Johann Sebastian Bach als uitgangspunt
- in historische plaatsen zoals Eisenach,
Weimar, Erfurt, Arnstadt en Meiningen.
Donderdag 18 april bezoeken we
Schloss Friedenstein, waar onder meer
nog de indrukwekkende collectie van
de vorstelijke kunstkamer te zien is.
Bijzonder is ook het Ekhof-Theater, dat
met zijn originele houten toneeltechniek een kleinood is onder de slottheaters uit de barok. ’s Middags staan
in Meiningen bij de Thüringer Bachwochen de klavierconcerten van Bach
voor twee en drie klavieren op het programma.
Vrijdag 19 april gaan we naar Erfurt.
De hoofdstad van Thüringen werd in
742 door Bonifatius gesticht en ontwikkelde zich in de middeleeuwen tot een
machtige handels- en universiteitsstad.
Van de toenmalige rijkdom getuigen nu
nog talrijke zorgvuldig gerestaureerde
renaissance- en vakwerkhuizen. In Eisenach voeren Capella Amsterdam en
het Orkest van de 18e eeuw de Johannes Passion van Bach uit.

Zaterdag 20 april rijden we naar Weimar. Tweemaal was Bach professioneel
verbonden aan Weimar. In 1703 werkte
hij zo'n zes maanden als violist in het
hoforkest van hertog Johann Ernst. Vijf
jaar later kwam Bach terug, nu als hoforganist en als concertmeester. Aan het
eind van de middag brengt de Rheinische Kantorei in Gotha passiemuziek
van de barokcomponist Gottfried Heinrich Stölzel ten gehore. Stölzel stond tijdens zijn leven in hoog aanzien, waarschijnlijk hoger dan Bach. Hij werkte als
kapelmeester in Gotha, maar leverde
ook muziek voor andere hoven in de
regio.
Zondag 21 april bezoeken we in Eisenach het Bachhaus. Eisenach is natuurlijk bekend vanwege de Wartburg,
sinds 1999 werelderfgoed van de
UNESCO. Hier vertaalde Martin Luther
het Nieuwe Testament in het Duits. Eisenach is echter ook de geboortestad
van de Johann Sebastian Bach. Muziek
kreeg Bach er bijna letterlijk met de
paplepel ingegoten. Al op zeer jonge
leeftijd kreeg hij vioolles van zijn vader,
stadsmuzikant Johann Ambrosius Bach.
In de Georgenkirche voert het barokensemble Gli Angeli Genève onder
leiding van Stephan Macleod cantates
van Bach uit, waaronder Was Gott tut,
das ist wohlgetan (BWV 99) en Liebster
Gott, wenn werd ich sterben (BWV 8).
Maandag 22 april rijden we na het ontbijt terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/04 Concerti voor twee klavieren (Bach)
19/04 Johannes Passion (Bach)
20/04 Rheinische Kantorei
21/04 Gli Angeli Genève
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€ 1.145,=
€ 120,=

e
e
e
e

48,=
54,=
48,=
48,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Gotha v.v. en
vervoer ter plaatse • 5 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Hotel am Schlosspark in Gotha • 5 diners of
lunches in het hotel • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding door
musicus Diana Bohnenberger
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem • Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer
van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op www.musico.nl

18 t/m 22 april 2019

Berlijn
Pasen met wereldsterren
Donderdag 18 april reizen we per ICtrein naar Berlijn. Berlijn is een stad die
blijft boeien, hoe vaak men er ook terugkeert. Dat heeft niet alleen te maken
met de schijnbaar eindeloze restauratie
van de stad, waardoor elk bezoek weer
nieuwe inzichten oplevert, maar ook
met de kwalitatief hoogstaande operavoorstellingen en concerten, de musea
en niet te vergeten de sfeer die Berlijn
uitstraalt. De Deutsche Oper voert deze
avond Rienzi uit, een weinig opgevoerde vroege opera van Wagner.
Vrijdag 19 april maken we uitgebreid
kennis met Berlijn onder leiding van
een gids. De hoofdstad van Duitsland
staat vooral symbool voor cultuur, wetenschap, vernieuwing en hereniging.
Traditiegetrouw staat op deze Goede
Vrijdag Wagners opera Parsifal op het
programma van de Deutsche Oper. Sopraan Eva-Maria Westbroek vertolkt
de rol van Kundry. Het Konzerthausorchester voert tijdens het Konzert zum
Karfreitag onder meer het Requiem van
Schumann uit. Onder de solisten bevinden zich sopraan Simona Saturová en
bariton Benjamin Appl.
Zaterdag 20 april staat het Museumsinsel centraal. Dit eiland telt vijf musea en wordt omgeven door de Spree
en het Spreekanaal. Begin 19e eeuw
ontstond het plan om op het eiland
musea te bouwen. Men wilde op deze
manier wedijveren met Parijs en Londen. Behalve de Berliner Dom zijn alle

Eva-Maria Westbroek
gebouwen op het Museumsinsel musea; zo kwam het eiland rond 1870 aan
zijn naam. In de Komische Oper kunt u
Poro, re dell'Indie zien, een opera van
Händel over de strijd tussen Alexander
de Grote en koning Poros. In de Berliner Philharmonie speelt het Deutsche
Symphonie-Orchester Berlin de Twaalfde Symfonie van Sjostakovitsj.
Zondag 21 april bezoeken we het Kulturforum, de thuisbasis van een reeks
musea, concertzalen en galerijen. Het
idee voor dit cultuurforum ontstond
na de Tweede Wereldoorlog, toen de
kunstverzameling van Berlijn opgesplitst werd tussen de oostelijke en
de westelijke sectoren. Omdat OostBerlijn al het Museumsinsel had, besloot West-Berlijn een nieuw centrum
voor haar kunstcollecties en culturele
instituties. te bouwen. Architect Hans
Bernard Scharoun ontwierp de plannen
en koos de wijk Tiergarten als locatie,
indertijd nog een open ruimte. In de
Staatsoper vindt in het kader van de
Festtage van de Berliner Staatskapelle
onder leiding van Daniel Barenboim
een opvoering van Die Meistersinger
von Nürnberg van Wagner plaats. De
Komische Oper speelt vanavond de
bejubelde enscenering die de Britse
theatergroep 1927 op de eenakters Petroesjka (Stravinsky) en L'enfant et les
sortilèges (Ravel) maakte.
Maandag 22 april keren we terug naar
Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/04 Rienzi (Wagner)
19/04 Parsifal (Wagner)
19/04 Konzert zum Karfreitag
20/04 Poro, re dell'Indie (Händel)
20/04 Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
21/04 Petroesjka/L'enfant et les sortilèges (Stravinsky/Ravel)
21/04 Die Meistersinger von Nürnberg (Wagner)

€ 1.195,=
€ 120,=

e
e
e
e
e
e
e

98,=
98,=
62,=
82,=
67,=
74,=
225,=

• Parsifal met sopraan EvaMaria Westbroek in haar
roldebuut als Kundry
• Requiem (Schumann) met
bariton Benjamin Appl
• Die Meistersinger onder
leiding van Daniel
Barenboim

Benjamin Appl

Konzerthaus Berlin

Museumsinsel
Inbegrepen in basisreissom
Reis per IC-trein (1e klasse) naar Berlijn v.v.
• Transfers en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt
in het 4-sterren Maritim Pro Arte Berlin •
4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicoloog
Robert Andriessen
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam Centraal, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer,
Almelo en Hengelo • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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18 t/m 22 april 2019

Krakau
Festival Misteria Paschalia
• Pools barokfestival in de
‘parel van de Poolse kroon’
• Concert in de befaamde
zoutmijn-kapel St. Kinga
• Historisch centrum op de
Werelderfgoedlijst van
UNESCO

St. Kinga-kapel in de
Wieliczka zoutmijn

God de Vader (Wyspiański),
Franciskanenkerk

Wawelkasteel

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
18/04 Concerto Italiano
19/04 Cappella Neapolitana
20/04 Laboratorio 600
21/04 Mariavespers (Monteverdi)

22

Marktplein
Donderdag 18 april vliegen we rechtstreeks naar Krakau. ’s Avonds kunt u
in het kader van het Festival Misteria
Paschalia het barokensemble Concerto
Italiano horen dat onder leiding van Rinaldo Alessandrini werken van Vivaldi,
Bononcini en Leo uitvoert.
Vrijdag 19 april maken we onder leiding
van een gids een eerste kennismaking
met de stad Krakau en haar geschiedenis. We bezichtigen het Wawelkasteel
op de Wawelheuvel. Deze voormalige
residentie van de koningen is vele jaren
het politieke en kerkelijke centrum van
Polen geweest. Op de Wawelheuvel bevindt zich ook de Wawelkathedraal met
de gouden Dom en de beroemde Poolse klok Zygmunt. 's Avonds voert Cappella Neapolitana het Stabat mater van
Antonio Nola uit in de ICE Concertzaal.
Deze muziek is nog maar enkele jaren
geleden teruggevonden.
Zaterdag 20 april vervolgen we onze
kennismakingstocht door Krakau. We
komen onder meer langs het Collegium
Maius in de universiteitswijk waar Nicolaus Copernicus gestudeerd heeft. En
we bekijken het beroemde glas-in-loodwerk van art nouveau-kunstenaars
als Wyspiański en Mehoffer. ’s Avonds
kunt u een concert bijwonen in de St.
Kinga-kapel in de Wieliczka zoutmijn.
Deze zoutmijn is de oudste nog steeds
werkende mijn in de wereld. De mijn
staat op de Werelderfgoedlijst van de
UNESCO. De zoutwinning begon in de

€ 1.395,=
€ 198,=

e
e
e
e

47,=
47,=
47,=
59,=

11e eeuw en nu, 1000 jaar later, geeft
de mijn nog steeds zout. Door de jaren
heen is er een bijzondere ondergrondse kapel gemaakt, die geheel uit zout
bestaat. Hier zal luitist Franco Pavan en
barokensemble ‘Laboratorio 600’ liederen uit het zuiden van Italië ten gehore
brengen die op het kruispunt van klassieke en traditionele muziek liggen.
Zondag 21 april maken we een wandeling door de Joodse Wijk van Krakau.
Ooit was deze wijk (Kazimierz) een
aparte stad. Tot de 20e eeuw was Kazimierz veilig terrein voor de Joden uit
heel Europa. Om die reden was het ook
een belangrijk centrum voor de diaspora. De film Schindler's List is deels in
deze wijk opgenomen. Tegenwoordig is
Kazimierz bruisender dan ooit tevoren.
De vergelijking met wijken als Londens
Soho, Parijs’ Quartier Latin, en New
Yorks Village is dan ook snel gemaakt.
Muzikaal kunt u deze reis afsluiten met
de Mariavespers van Monteverdi door
het Dunedin Consort onder leiding
van John Butt. De vespers vormde het
muzikale hoogtepunt van de katholieke
liturgie en dat laat Monteverdi horen.
Maandag 22 april bezoeken we voor
we terugvliegen naar Nederland eerst
nog het Nationaal Museum waar het
schilderij De Dame met de hermelijn
van Leonardo da Vinci te bewonderen
is.

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen • Transfers en vervoer ter plaatse • 4
overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Andel's Hotel Krakow
in Krakau • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling
op pagina 42) • Deskundige reisleiding door
musicus Harry-Imre Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar
Schiphol, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

3 t/m 6 mei 2019

Londen
Een cultureel weekend in de City
Vrijdag 3 mei vliegen we naar Londen.
’s Avonds brengt de Royal Opera in Covent Garden de opera Faust van Gounod onder leiding van Dan Ettinger en
met onder meer Michael Fabiano als
Faust en Erwin Schrott als Méphistophélès. In de Royal Festival Hall in het
Southbank Centre soleert Janine Jansen in het Vioolconcert van Brahms bij
het London Philharmonic Orchestra.
Zaterdag 4 mei bezoeken we twee van
de beroemdste musea ter wereld, de
National Gallery en het British Museum.
De National Gallery is in 1824 opgericht
en toont een zeer uitgebreide collectie
schilderijen uit diverse periodes tussen
1250 en 1900 (onder meer werk van Da
Vinci, Rembrandt, Van Gogh, Rubens,
Vermeer, Monet, Renoir en Botticelli).
’s Middags kunt u het oudste museum
ter wereld bezoeken: het British Museum opende zijn deuren in 1753 – het
is ook het grootste museum ter wereld.
In Covent Garden danst The Royal Ballet het wellicht beroemdste verhaal ter
wereld: Romeo & Julia. Choreograaf
MacMillan schreef een nieuwe choreografie op Prokofjevs meesterwerk.
Zondag 5 mei gaan we naar het Tate
Modern voor de tentoonstelling over
Pierre Bonnard. De Franse schilder
Bonnard wordt gerekend tot de postimpressionisten. Bonnard schilderde interieurs, badende vrouwen en stillevens
in een rijk kleurenpalet. Later komen
daar tevens landschappen bij. Na 1903

Westminster

worden de voorstellingen van de kunstenaar intiemer van karakter. Wanneer
Bonnard met een model werkte, wilde
hij niet dat zij stil bleef staan in een
pose, maar dat zij gewoon rondliep en
zich bezighield met alledaagse activiteiten. Deze werkmethode draagt waarschijnlijk bij aan het gevoel dat we een
spontane momentopname beleven, als
we zijn schilderijen bekijken. We sluiten
de reis af met een hommage aan het
leven van een andere Fransman. Ter
gelegenheid van het 150e geboortejaar
van Berlioz wijdt Sir Simon Rattle zich
met zijn London Symphonic Orchestra
aan het werk van deze componist, verhalenverteller, dirigent en bovenal een
rasechte romanticus. Op het programma staat onder meer diens Symphonie
Fantastique.

• Sir Simon Ratlle viert 150
jaar Berlioz
• Janine Jansen speelt
Brahms
• De kleurenpracht van
Pierre Bonnard

Janine Jansen

Maandag 6 mei bezoeken we het
Shakespeare Theater The Globe. In
1949 ging de Amerikaanse acteur Sam
Wanamaker op zoek naar de restanten
van dit wereldberoemde theater. En
hij heeft even moeten zoeken, want
de fundamenten van het theater lagen
verstopt onder de restanten van Georgiaanse huizen. Op 200 meter afstand
van de originele locatie van de Globe
heeft Wanamaker het theater laten
herbouwen. In de loop van de middag
reizen we terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
03/05 Faust (Gounod)
03/05 Janine Jansen
04/05 Romeo & Julia (Prokofjev)
05/05 London Symphonic Orchestra / Sir Simon Rattle

Sir Simon Rattle

€ 1.095,=
€ 160,=

e
e
e
e

198,=
78,=
198,=
71,=

Inbegrepen in basisreissom:
British Airways-vluchten met belastingen
en toeslagen • Transfers en vervoer ter
plaatse • 3 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in
Londen • 3 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage • Deskundige
reisleiding door musicus Marlies Geurts
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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8 t/m 11 mei 2019

Parijs
Opera-metropool

La Seine Musicale

• Opera de Paris: een van de
belangrijkste operahuizen
van Europa
• Parijs’ nieuwste concertzaal:
La Seine Musicale
• Musée du Louvre en Musée
Marmottan, twee Franse
topmusea

Het Louvre

Palais Garnier

Jardin du Luxembourg

Woensdag 8 mei reizen we per Thalys
naar Parijs. 's Avonds staat in de Bastille de opera Carmen van Bizet op het
programma in een regie van Calixto
Bieito. Carmen - dat is de geschiedenis
van een zigeunerin voor wie niets boven haar vrijheid gaat, de geschiedenis
van een vrouw die zich niet wil laten
voorschrijven hoe ze moet handelen
en vooral wat ze mag voelen. Het is
ook de geschiedenis van een korporaal
die door een zigeunerin van de wegen
der deugd afdwaalt en deserteert, het
verhaal van een man die uit jaloezie de
moordenaar van zijn geliefde wordt.
Het gaat hier, zoals Nietzsche zegt, om
‘de liefde die met zijn oorlogsmiddelen
in wezen de dodelijke haat tussen de
geslachten veroorzaakt.’
Donderdag 9 mei bezoeken we het
Louvre Museum. Lodewijk XIV was de
laatste koning die in het Louvre heeft
gewoond, hij verhuisde in 1682 naar
zijn paleis in Versailles. Na de Franse
Revolutie werd het Louvre opengesteld
voor het publiek. In de eeuwen ervoor
hebben diverse koningen hun signatuur
in het enorme complex achtergelaten.
In de nieuwe concertzaal La Seine Musicale - gelegen op een eiland in de
Seine - viert vanavond het Orchestre
de la Suisse Romande onder leiding van
Jonathan Nott met een feestelijk programma zijn honderdste verjaardag. In
de Bastille kunt u Die Zauberflöte van
Mozart zien, in een regie van Robert
Carsen.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
08/05 Carmen (Bizet)
09/05 Orchestre de la Suisse Romande
09/05 Die Zauberflöte (Mozart)
10/05 Iolanthe/De notenkraker (Tsjaikovski)

24

€ 1.085,=
€ 120,=
e 193,=
e 72,=
e 196,=
e 234,=

Vrijdag 10 mei staat een bezoek aan
Musée Marmottan Monet op het programma. Kunsthistoricus Paul Marmottan schonk zijn stadspaleis en zijn
kunstverzameling in 1932 aan de Académie des Beaux-Arts. Naast de collectie van Jules en Paul Marmottan
beschikt het museum over de grootste
collectie ter wereld van werken van de
Franse impressionistische kunstschilder Claude Monet. Deze avond heeft u
de mogelijkheid een historische 'double bill' in het oude Palais Garnier te
zien. De opera Iolanthe en het ballet
De notenkraker van Tsjaikovski gingen
gezamenlijk in première in 1892. Nu
worden ze weer bijeengebracht in deze
Parijse productie. Regisseur Dmitri
Tcherniakov laat beide werken versmelten: de opera vormt de prelude tot het
ballet en het ballet vormt het slot van
de opera.
Zaterdag 11 mei wandelen we ’s ochtends door de wijk Marais naar het appartement van de schrijver Victor Hugo
aan de Place des Vosges. Hier schreef
Hugo het grootste deel van Les Misérables. Een aantal kamers is in 19eeeuwse stijl teruggebracht. In de loop
van de middag reizen we terug naar
Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per Thalys (1e klasse) naar Parijs v.v. •
Transfers en vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt
in het 4-sterren Novotel Gare de Lyon
in Parijs • 3 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Deskundige reisleiding door
musicoloog Susan Dorrenboom
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam CS, Schiphol
en Rotterdam CS • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert, vervoer
van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

16 t/m 21 mei 2019

Dresden
‘Florence aan de Elbe’
Donderdag 16 mei vliegen we naar
Dresden, waar we verblijven in het
viersterren Westin Bellevue Dresden,
gelegen aan de Elbe. 's Avonds kunt u
het openingsconcert van de Dresdner
Musikfestspiele bijwonen. Ivor Bolton
dirigeert het Dresdner Festspielorchester en René Pape in onder meer georkestreerde liederen van Schubert. In
de Semperoper danst het Semperoper
Ballett Tsjaikovski’s Het zwanenmeer.
Vrijdag 17 mei wandelen we door de
historische stad Dresden, langs de beroemde Frauenkirche en de Zwinger.
Op het gebied van architectuur moet
uiteraard ook het gebouw van de Semperoper genoemd worden. Architect
Gottfried Semper drukte met zijn uitgesproken ideeën over bouwkunst duidelijk zijn stempel op het aanzicht van de
stad. 's Avonds staan in het Kulturpalast
twee geweldige vrouwen die al langer
samenwerken, op het podium: dirigente Mirga Gražinytė-Tyla en pianiste Yuja
Wang. Mirga Gražinytė-Tyla leidt haar
City of Birmingham Symphony Orchestra in werken van Brahms en Prokofjev.
Zaterdag 18 mei bezoeken we de Gemäldegalerie Alte Meister. Al van oudsher herbergt dit complex kunstverzamelingen van vorsten. Toen Goethe
hier voor het eerst kwam, had hij geen
woorden voor zijn bewondering voor
alle schilderijen van de oude meesters
die toen nog in drie rijen dik boven elkaar hingen. Tijdens de Dresdner Mu-

Yuja Wang
sikfestspiele verzorgt cellist Jan Vogler
met het WDR Sinfonieorchester vanavond de première van een waarlijk
wereldomvattend celloconcert. Drie
componisten uit drie continenten brengen samen ‘de universele spraak van de
muziek in individuele tonen tot uitdrukking’.
Zondag 19 mei krijgen we een rondleiding door het Neue Grüne Gewölbe. Augustus de Sterke was een
grote liefhebber van kunstwerken.
Om zijn kunstverzameling op stand te
kunnen exposeren liet de vorst in zijn
kasteel negen ruimtes in barokke stijl
tot echte Wunderkammer verbouwen.
Omdat enkele ruimtes groene muren
hadden, ontstond al snel de bijnaam
Grünes Gewölbe. ’s Middags wordt tijdens de Geistliche Sonntagsmusik in
de Frauenkirche de Paukenmesse van
Haydn gespeeld. 's Avonds staat in de
Semperoper bij Staatskapelle Berlin
muziek van Brahms voor het voetlicht.
Maandag 20 mei varen we over de
Elbe. We sluiten deze reis muzikaal af
met de grootse Zesde Symfonie van
Mahler door het Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Deze
aangrijpende symfonie vol innerlijke
strijd, vertwijfeling, hoop en wanhoop,
vechtlust en berusting vraagt om een
bijzondere bezetting met maar liefst
acht hoorns, een koebel en een celesta.

René Pape

• Dresdner Musikfestspiele
met topmusici
• Uitgebreid excursieprogramma met bezoek aan
Altstadt, Gemälde Gallerie
& Grünes Gewölbe
• Boottocht op de Elbe

Semperoper

Frauenkirche

Dresden

Dinsdag 21 mei vliegen we terug naar
Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
16/05 Dresdner Festspielorchester
16/05 Het zwanenmeer (Tsjaikovski)
17/05 City of Birmingham Symphony Orchestra
18/05 WDR Sinfonieorchester
19/05 Paukenmesse (Haydn)
19/05 Staatskapelle Berlin
20/05 Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

€ 1.325,=
€ 160,=

e
e
e
e
e
e
e

99,=
99,=
99,=
69,=
18,=
99,=
79,=

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en
toeslagen naar Dresden v.v. • Transfers en
vervoer ter plaatse • 5 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel The Westin Bellevue in Dresden
• 5 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina
42) • Deskundige reisleiding door musicus
Reina Boelens
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstelling en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven
van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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16 t/m 20 mei 2019

Salzburg
Mozartfestival: Da Ponte-trilogie
• Salzburg eert ‘zijn’
componist Mozart
• Da Ponte-trilogie: Le nozze
di Figaro, Don Giovanni en
Così fan tutte
• Excursies rondom Mozart

Getreidegasse Salzburg

Mirabellgarten

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
17/05 Le nozze di Figaro (Mozart)
18/05 Don Giovanni (Mozart)
19/05 Così van tutte (Mozart)

26

Mozart

Donderdag 16 mei vliegen we naar
München, van waar we per touringcar
verder reizen naar Salzburg, de geboortestad van Mozart. Het Landestheater
eert ‘zijn’ componist met drie opera’s
die Mozart schreef in samenwerking
met de librettist Da Ponte. Deze schreef
vooral voor Salieri en Martín y Soler,
maar de samenwerking met Mozart resulteerde in het toppunt van opera: Le
nozze di Figaro, Don Giovanni en Così
fan tutte.
Vrijdag 17 mei bezichtigen we onder
leiding van een gids Salzburg. Bij Salzburg denkt men wellicht allereerst aan
Mozart en de Festspiele, maar de stad
heeft veel meer te bieden, zoals Schloß
Mirabell, de Franziskanerkirche en de
Getreidegasse. De binnenstad staat in
zijn geheel op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO. Ze wordt gedomineerd
door barokgebouwen, waaronder de
Dom, en door de vesting Hohensalzburg, een middeleeuwse burcht die op
een heuvel 120 meter boven de stad
uittorent. In het Landestheater staat de
eerste van de operatrilogie op het programma, Le nozze di Figaro. Da Ponte
schreef het libretto in zes weken. ‘Met
Figaro was de revolutie eigenlijk al aan
de gang’, zou Napoleon Bonaparte later
zeggen over Le nozze di Figaro. Opvoering van het gelijknamige blijspel van
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais was dan ook door keizer Leopold
in Wenen verboden. Toch wist Da Ponte

€ 1.295,=
€ 120,=
e 45,=
e 45,=
e 45,=

de keizer ervan te overtuigen het drama
door Mozart op muziek te laten zetten.
Zaterdag 18 mei staat tijdens de ochtendexcursie de componist Mozart
centraal; we brengen onder meer een
bezoek aan het Mozarthaus. In het Landestheater staat Mozarts Don Giovanni
op het programma. In 1787 schrijft Da
Ponte het libretto voor deze opera.
Don Giovanni viel slecht in Wenen: ‘Te
harde kost misschien voor Weners?’
opperde Da Ponte. Mozart haalde zijn
schouders op: ‘We zullen de tijd erop
laten kauwen.’
Zondag 19 mei bezoeken we het
Museum voor Moderne Kunst op de
Mönchsberg, qua collectie én architectuur indrukwekkend. Op de derde
verdieping heeft u een schitterend uitzicht op Salzburg en Hohensalzburg.
In het Landestheater kunt u 's avonds
een opvoering van Così fan tutte bijwonen. Na Don Giovanni werkten Mozart
en Da Ponte samen aan hun laatste
opera, Così fan tutte. Hoewel het werk
in 1790, het jaar waarin de première
plaatsvond, tienmaal werd opgevoerd,
werd het niet zo populair als de andere
opera’s van dit koppel en rond 1830
was het letterlijk van het toneel verdwenen. Totdat Mahler en Strauss zich
voor het werk inzetten.
Maandag 20 mei reizen we terug naar
Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen naar München • Transfers en vervoer
ter plaatse • 4 overnachtingen op basis
van logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in Salzburg • 4 diners of lunches in
uitstekende restaurants en consumpties •
Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina
42) • Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicoloog
Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Schiphol • Exclusief
toegangskaarten voorstellingen, vervoer
van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden & consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

7 t/m 17 juni 2019

Baltische Staten
Langs de hoofdsteden van het Balticum
Vrijdag 7 juni vliegen we rechtstreeks
naar Tallinn, de hoofdstad van Estland.
’s Avonds geeft het Estonian National
Symphonie Orchestera een concert als
hommage aan de Estse dirigent Eri Klas.
Zaterdag 8 juni verkennen we onder
leiding van een plaatselijke gids Tallinn. Deze voormalige Hanzestad is een
van de best bewaard gebleven middeleeuwse steden in Noord-Europa. In
de Estse Opera kunt u vanavond in het
kader van het Eri Klas Festival een operagala bijwonen.
Zondag 9 juni komen oud en nieuw samen in het bezoek aan het Kadriorg Paleis en KUMU Museum. In de 18e eeuw
liet tsaar Peter de Grote zijn architect
niet alleen het Peterhof bij Sint-Petersburg bouwen maar ook het Kadriorg
Paleis. Het was bedoeld voor zijn vrouw
Katarina; nu huisvest het een belangrijke kunstverzameling. In de paleistuin
staat het KUMU, het Nationale Kunstmuseum in een fascinerend modern
gebouw.
Maandag 10 juni vliegen we vanuit Tallinn naar Vilnius en maken we een eerste kennismaking met de hoofdstad van
Litouwen. Vanaf de Gediminas-heuvel,
waar vroeger een burcht stond, heeft u
een prachtig uitzicht over de stad.
Dinsdag 11 juni maken we een rondwandeling door de binnenstad van
Vilnius, langs zowel middeleeuwse als
moderne monumenten. Het centrum
van Vilnius met haar barokke bouw-

Riga

werken staat op de Werelderfgoedlijst
van de UNESCO.
Woensdag 12 juni vliegen we naar Riga
waar een mengeling van vele architectuurstijlen te vinden is: barok, gotiek en
vooral jugendstil. De komende dagen
kunt u het Opera Festival Riga bijwonen. Vanavond staat Der fliegende Holländer van Wagner op het programma.

• Bezoek aan het barokke
Vilnius (UNESCO)
• Middeleeuws Tallinn
• Art Nouveau in Riga
• Verrassende operaproducties in Riga Opera Festival
• Tallinn eert dirigent Eri Klas

Donderdag 13 juni verkennen we Riga.
In het middeleeuwse centrum 'Vecriga'
vindt u nog de oude huizen die geschilderd zijn in allerlei kleuren. Het middeleeuwse plein is tot UNESCO Werelderfgoed verklaard. De Letse Nationale
Opera voert vanavond Donizetti's Don
Pasquale uit.
Vrijdag 14 juni bezoeken we het Art
Nouveau Museum dat gevestigd is in
het appartement waar de bekende Letse architect Konstantīns Pēkšens woonde. Pēkšens ontwierp in een opvallend
fantasierijke stijl vol saters, muzen,
obelisken en sfinxen die kenmerkend is
geworden voor de Letse jugendstil. In
de opera kunt u vanavond de ‘double
bill’ L'incantesimo/Pagliacci (Montemezzi/Leoncavallo) zien.

Michaël en Constantijnkerk, Vilnius

Zaterdag 15 juni krijgen we ’s morgens
een rondleiding door het operahuis van
Riga. Het classicistische ontwerp uit
1860 is eind vorige eeuw zorgvuldig gerenoveerd. 's Middags vliegen we terug
naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
07/06 Estonian National Symphonic Orchestra
08/06 Eri Klas Opera Gala
12/06 Der fliegende Holländer (Wagner)
13/06 Don Pasquale (Donizetti)
14/06 L'incantesimo/Pagliacci (Montemezzi/Leoncavallo)

Jugendstil in Riga

€ 1.845,=
€ 200,=

e
e
e
e
e

27,=
48,=
69,=
69,=
69,=

Inbegrepen in basisreissom:
• Baltic Air-vluchten Schiphol-Tallinn,
Tallinn-Vilnius, Vilnius-Riga en Riga-Schiphol
met belastingen en toeslagen • Transfers en
vervoer ter plaatse • 8 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Nordic Hotel in Tallinn (3 overnachtingen),
4-sterren Novotel Vilnius (2 overnachtingen)
en een 4-sterrenhotel in Riga (3 overnachtingen) • 8 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage • Deskundige
reisleiding door musicus Harry-Imre Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven
van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie 27
op www.musico.nl

15 t/m 18 juni 2019

Hamburg
De nieuwe Elbphilharmonie
• Rossini in de nieuwe
Elbphilharmonie
• Christiane Karg zingt,
Thomas Quasthoff leest
voor
• Van klavecimbel tot Steinway in Museum für Kunst
und Gewerbe

Christiane Karg

Speicherstadt

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
16/06 Petite messe solennelle (Rossini)
17/06 Liederabend

28

Elbphilharmonie
Zaterdag 15 juni reizen we vanaf diverse NS-stations via Osnabrück per ICtrein naar Hamburg, een eeuwenoude
handelsstad. De geschiedenis van Hamburg gaat terug tot de tijd van Karel de
Grote toen er op de kruising van de rivieren de Elbe en de Alster een kasteel
werd gebouwd, de Hammaburg. Als
Hanzestad heeft Hamburg altijd een belangrijke handelsfunctie gehad, en dat
is nog overal zichtbaar in de stad.
Zondag 16 juni verkennen we Hamburg samen met een plaatselijke gids.
Het traditionele bouwmateriaal in de
stad bleef tot ver in de 20e eeuw baksteen, waardoor Hamburg zowel de
stad van de baksteengotiek als van het
baksteenexpressionisme is. ’s Avonds
wonen we een concert bij in de nieuwe
concertzaal van Hamburg, de Elbphilharmonie (ook wel liefkozend Elphi
genoemd). Het spectaculaire gebouw,
ontworpen door het architectenbureau
Herzog & de Meuron, heeft als basis
een oud pakhuis voor cacao, thee en
tabak, waarop een in glas afgewerkte
bovenbouw met een gebogen dakvorm
werd gerealiseerd. In de Grote Zaal van
de Elbphilharmonie dirigeert Klaas Stok
de Petite messe solennelle van Rossini,
uitgevoerd door het NDR Chor, klavierduo Tal & Groethuysen en vier solisten
(waaronder sopraan Simona Šaturová
en bas Michael Nagy).

vanaf het water. Speicherstadt heet
dit deel van Hamburg, vol pakhuizen
van baksteen en dat sinds 2015 ook
op de Werelderfgoedlijst staat. Het is
dan ook misschien wel het meest fotogenieke stukje van Hamburg, met
de rode bakstenen, gouden letters op
de gevels en bronzen puntdaken. In de
Kleine Zaal van de Elbphilharmine vindt
een bijzonder liedrecital plaats door
sopraan Christiane Karg, verteller Thomas Quasthoff en pianist Justus Zeyen.
Deze Liederabend is een hommage aan
de Franse schrijfster Louise Lévêque de
Vilmorin die in haar salon in de eerste
helft van de 20e eeuw kunstenaars als
Jean Cocteau, Anaïs Nin, Coco Chanel
en Léo Ferré ontving. Op het programma vanavond staan teksten van Louise
de Vilmorin en liederen van Francis
Poulenc en Claude Arrieu.
Dinsdag 18 juni krijgen we een muzikale
rondleiding door de afdeling historische
muziekinstrumenten in het Museum
für Kunst und Gewerbe. De beroemde
Beurmann-verzameling geeft met bijna honderd muziekinstrumenten een
goed overzicht van de ontwikkeling van
het klavecimbel en Hammerklavier tot
de moderne Steinway-vleugel. Bijzonder is dat u de instrumenten niet alleen
kunt zien, maar ook kunt horen! In de
loop van de middag reizen we terug
naar Nederland.

Maandag 17 juni ontdekt u het indrukwekkende havengebied van Hamburg

€ 1.055,=
€ 114,=
e 54,=
e 51,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per IC-trein (1e klasse) via Osnabrück
naar Hamburg en vervoer ter plaatse •
3 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in het 4-sterrenhotel Arcotel Rubin
in Hamburg • 3 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Deskundige reisleiding door
musicoloog Susan Dorrenboom
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Hilversum,
Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Almelo
en Hengelo • Exclusief toegangskaarten
concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

16 t/m 19 juni 2019

Luik
Belcanto aan de Maas
Zondag 16 juni rijden wij vanaf diverse
opstapplaatsen in Nederland naar Luik
waar in de Opéra Royal de Wallonie
deze middag I puritani van Bellini opgevoerd wordt. Het is de laatste opera die
Bellini schreef en handelt over de Engelse burgeroorlog tussen Cromwell en
het Stuart-koningshuis terwijl op microniveau de liefde, religieus fundamentalisme en een machtsstrijd de inzet vormen voor een groots drama.
Maandag 17 juni bezoeken we het Musée la Boverie, in het voormalige Paleis
voor de Schone Kunsten dat voor de
Wereldtentoonstelling van 1905 in Luik
is gebouwd. Sinds de recente renovatie
en uitbreiding heet het Musée la Boverie, naar het park waar het in staat,
als om duidelijk te maken dat het niet
alleen om een gebouw vol kunst gaat,
maar om een ensemble waar het groen
van de natuur ook deel van uitmaakt.
Voor het museum ligt een Engelse
landschapstuin met zijn ogenschijnlijke
willekeur. Erachter ligt de strakke geometrie van de Franse paleisparken met
rozentuin en een ondiepe vijver waarin
het museum zichzelf spiegelt. In Aken
diept het Sinfonieorchester Aachen de
Engelse muziek van begin vorige eeuw
uit met het Celloconcert van Elgar. In
het kader van de Chorbiennale Aachen
voert het orkest ook de zelden opgevoerde A Sea Symphony van Vaughan
Williams uit. Dit werk op gedichten van
Walt Whitman is een kruising tussen
een symfonie en een oratorium.

Opera Luik
Dinsdag 18 juni bezoeken we Maastricht. Een rondleiding door deze stad
is een aaneenschakeling van hoogtepunten. Vanaf het Vrijthof ziet u onder meer de Sint Servaasbasiliek, de
Hoofdwacht en het Generaalshuis.
Door de stad dwalen is een wandeling
langs bijzondere plekken. Zoals de Bisschopsmolen, de Helpoort en het Faliezustersklooster. Het is ook een wandeling langs oude stadmuren, poorten en
torentjes. ’s Avonds is sopraan Sonya
Yoncheva te gast bij de Opéra Royal de
Wallonie met een programma vol aria's
en duetten (samen met tenor Marin
Yonchev) van Verdi.
Woensdag 19 juni maken we een rondgang door Luik waarbij we ook het
futuristisch ogend treinstation LiègeGuillemins bezoeken. Het gebouw - van
de Spaanse architect Calatrava - is gemaakt van glas, beton, staal en blauwe
hardsteen. De lange overkapping maakt
een magistrale sciencefictionachtige
indruk. Het geheel lijkt eerder op een
ruimteschip dan op een treinstation!
Na de lunch rijden we terug naar de opstapplaatsen.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
16/06 I puritani (Bellini)
17/06 A Sea Symphony (Vaughan Williams)
18/06 Sonya Yoncheva

• Sopraan Sonya Yoncheva te
gast bij Opéra Royal de
Wallonie
• Oude en nieuwe
architectuur in Luik
• Dwalen door pracht en
praal in Maastricht

Station Luik

Sonya Yoncheva

€ 925,=
€ 100,=
e 76,=
e 44,=
e 64,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en
vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen
in het 4-sterren Ramada Plaza Liège
City Center in Luik • 3 diners of lunches
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door archeoloog en
muziekpublicist Benjamin Rous
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Utrecht, Den
Haag, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst
(bij Venlo) • Exclusief toegangskaarten
voorstelling en concerten, vervoer van
en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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19 t/m 24 juni 2019

Boedapest
Der Ring des Nibelungen
• Boedapest: koningin van de
Donau
• Ádám Fischer dirigeert
Wagners complete Ring in
vier opeenvolgende dagen
• Met een Nederlandstalige
gids door Boeda en Pest

Ádám Fischer

Kettingbrug

Boedapest vanuit kasteel

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
20/06 Das Rheingold (Wagner)
21/06 Die Walküre (Wagner)
22/06 Siegfried (Wagner)
23/06 Götterdämmerung (Wagner)

30

Parlementsgebouw in Boedapest
Woensdag 19 juni vliegen we rechtstreeks naar Boedapest, dat wordt beschouwd als de mooiste stad van de
Karpaten. In Boedapest bezoeken we
in het Müpa (afgeleid van: Müvészetek Palotája), een cultureel gebouwencomplex, tijdens de Budapest Wagner
Days in vier opeenvolgende dagen een
integrale opvoering van Wagners Der
Ring des Nibelungen, gedirigeerd door
Ádám Fischer en in een regie van Hartmut Schörghofer.
Donderdag 20 juni maken we een uitgebreide stadsrondrit door de Boedazijde van Boedapest. Boedapest is
prachtig gelegen aan de rivier de Donau, met het heuvelachtige Boeda aan
de westkant en het vlakke Pest aan de
oostkant. Het is een romantische en
kosmopolitische stad, met vele markante gebouwen, musea vol kunstschatten,
bootjes die de Donau afvaren en niet te
vergeten de thermale baden die in de
Romeinse tijd zijn aangelegd. Beroemd
is de Kettingbrug die de beide stadsdelen met elkaar verbindt. De burchtheuvel, aan de Boeda-zijde, vormt het
mooiste gedeelte van de stad. Niet
alleen vanwege het spectaculaire uitzicht, maar ook door de vele historische
gebouwen, kerken en musea. ’s Avonds
dirigeert Ádám Fischer het eerste deel
van Wagners Der Ring des Nibelungen,
Das Rheingold, met onder meer Johan
Reuter als Wotan, en Christian Franz als
Loge.

€ 1.175,=
€ 120,=

e
e
e
e

56,=
56,=
56,=
56,=

Vrijdag 21 juni vervolgen we onze excursie, nu aan de Pest-zijde. Deze kant
van de stad is het drukke, bestuurlijke
en commerciële centrum, dat een keur
aan indrukwekkende gebouwen biedt.
U kunt in Boedapest niet alleen uw hart
ophalen aan cultuur, maar ook genieten van 19e-eeuwse koffiehuizen, zoals
het café Gerbeaud, dé plek waar de
elite vroeger samenkwam en dat nu in
oude glorie is hersteld. De belangrijkste
solisten in deel twee, Die Walküre, zijn
vanavond Stuart Skelton (Siegmund),
Camilla Nylund (Sieglinde) en Catherine
Foster (Brünnhilde).
Zaterdag 22 juni krijgen we een rondleiding in het Museum voor Schone
Kunsten. Het is het belangrijkste museum voor beeldende kunst in Boedapest. Het staatsmuseum toont Europese schilder- en beeldhouwkunst en
heeft daarnaast Egyptische en GrieksRomeinse afdelingen. Maar het museum is vooral bekend om zijn collectie
Italiaanse kunst uit de renaissance. In
de opera Siegfried vertolkt Stefan Vinke
de titelrol en is Tomasz Konieczny Der
Wanderer (Wotan).
Zondag 23 juni staat geheel in het teken van het laatste deel, Götterdämmerung, met onder meer als Brünnhilde
Catherine Foster en als Waltraute Anna
Larsson.
Maandag 24 juni vliegen we in de loop
van de middag terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen • Transfers en vervoer ter plaatse • 5
overnachtingen op basis van logies en ontbijt in een 4-sterren hotel in Boedapest •
5 diners of lunches in goede restaurants •
Excursieprogramma (incl. entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 42)
• Deskundige reisleiding door musicoloog
Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van
en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

19 t/m 24 juni 2019

Leipzig
Passievol Bachfest
Woensdag 19 juni reizen we naar Leipzig, waar we onze intrek nemen in het
centraal gelegen viersterrenhotel Radisson Blu, naast het Gewandhaus en
de Oper Leipzig.
Donderdag 20 juni krijgen we een
rondleiding door Leipzig, de stad waar
Bach een groot deel van zijn leven
heeft gewerkt en gewoond. Na deze
excursie lunchen we in Auerbachskeller, beroemd door Goethes Faust
waarin fijntjes uit de doeken wordt
gedaan hoe Faust het dranklokaal per
vliegend wijnvat verlaat. De aanstelling
van Bach als kapelmeester aan het hof
van Köthen kwam als een geschenk uit
de hemel. Hier trof Bach een muzikaal
geïnteresseerde werkgever voor wie hij
de verjaardagscantate Durchlauchtster
Leopold schreef die vanavond ook op
het programma staat in de Nicolaikirche. Het overlijden van deze vorst moet
Bach diep getroffen hebben. Hij componeerde voor hem een grootse cantate (Klagt, Kinder, klagt es aller Welt).
Vrijdag 21 juni staat de muziekafdeling
van het Grassi Museum op het programma. De Nederlander Paul de Wit
was eigenlijk wijnhandelaar maar vond
muziek oneindig veel interessanter.
Eind 19e eeuw opende hij in Leipzig zijn
eigen museum met muziekinstrumenten. Het Ricercar Consort laat aan het
einde van de middag de eerste passie
horen die Bach zelf ooit uitvoerde: de
Markus Passion van Keiser. 's Avonds
worden de Jagdkantate en de Schä-

Johann Sebastian Bach
ferkantate die Bach voor hertog Von
Sachsen-Weißenfels schreef, scenisch
opgevoerd.
Zaterdag 22 juni bezoeken we midden
in het historische centrum van Leipzig
het Museum der bildenden Künste.
Dit kunstmuseum beschikt over een
enorme collectie schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken vanaf de
middeleeuwen tot aan heden. In de
serie de ‘Kantate Ring’ voert Rinaldo
Alessandrini met het RIAS Kammerchor
cantates uit de Weimar-periode van
Bach uit, zoals bijvoorbeeld Nun komm,
der Heiden Heiland. In de Peterskirche
vindt vanavond een scenische opvoering plaats van de Matthäuspassion.
Ook toen Bach nog leefde, werd de
Matthäus Passion al 'een grote passie'
genoemd. Het werk inspireerde onder
meer John Neumeier en Peter Sellars
tot dramatische producties. Vanavond
de versie die Gregor Horres en Stephanie Koch maakten voor Bonn.

• Concerten op historische
locaties in Bach-stad
• Barokspecialisten Vox
Luminis, Ricercar Consort
en Rinaldo Alessandrini
• Dramatische versie van
Bachs Matthäus Passion

Vox Luminis

Zondag 23 juni krijgen we in het
Bachmuseum een rondleiding door de
tentoonstelling over het leven en werk
van Johann Sebastian Bach. 's Middags
leidt Lionel Meunier met zijn Vox Luminis de ‘Kantaten Ring’ met cantates
uit Bachs Weimar-periode (waaronder
Gleichwie der Regen und Schnee vom
Himmel fällt). Traditioneel sluit het festival met de monumentale Hohe Messe
in de Thomaskirche.
Maandag 24 juni reizen we na het ontbijt per trein terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
20/06 Für Fürst Leopold
21/06 Markus Passion (Keiser)
21/06 Jagd- und Schäferkantate
22/06 Matthäus Passion (Bach)
22/06 Weimarer Kantaten/Rinaldo Alessandrini
23/06 Weimarer Kantaten/Vox Luminis
23/06 Hohe Messe (Bach)

€ 1.255,=
€ 120,=

e
e
e
e
e
e
e

74,=
54,=
79,=
69,=
99,=
59,=
106,=

Auerbachs Keller
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per IC-trein (1e klasse) via Hannover
naar Leipzig v.v. • Transfers en vervoer ter
plaatse • 5 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in het 4-sterren Radisson
Blu Hotel in Leipzig • 5 diners of lunches in
goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door kunsthistoricus Saskia Cohen
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam CS, Hilversum, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer,
Almelo en Hengelo • Exclusief toegangskaarten concerten en voorstellingen,
vervoer van en naar de opstapplaatsen,
overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie
op www.musico.nl
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22 t/m 28 juni 2018

Schubertiade
Kamermuziek ten top in Schwarzenberg
• Crème de la crème van de
Liedkunst: Thomas Hampson, Christoph Prégardien
en Christiane Karg
• Kamermuziek met Renaud
Capuçon & Friends
• Veelzijdig Vorarlberg

Thomas Hampson

Christoph Prégardien en
Michael Gees

Zaterdag 22 juni rijden we naar Bad
Windsheim in Zuid-Duitsland, nabij
Rothenburg ob der Tauber aan de Romantische Strasse.
Zondag 23 juni reizen we na een kort
bezoek aan het middeleeuwse Rothenburg ob der Tauber per touringcar én
boot door naar Hotel Krone in Langenegg, in het Voralberg. Alle concerten
van de Schubertiade vinden plaats in
het nabijgelegen plaatsje Schwarzenberg waar speciaal voor de Schubertiade een perfecte kamermuziekconcertzaal is gebouwd, met een schitterend
uitzicht over de bergen en een sublieme akoestiek. 's Avonds geven bariton
Thomas Hampson en pianist Wolfram
Rieger hier een recital met liederen uit
Mahlers Des Knaben Wunderhorn.
Maandag 24 juni bezoeken we Schwarzenberg en het Angelika Kauffmann
Museum. De kunstenares Kauffmann
had een speciale band met Schwarzenberg. Haar vader kwam hiervandaan en
na de dood van haar moeder in 1757,
kwam ze samen met haar vader naar
Schwarzenberg, waar ze samen de
plaatselijke kerk renoveerden. ’s Middags geven tenor Christoph Prégardien
en pianist Michael Gees een recital met
liederen van Schubert en Schumann.
Tijdens het avondconcert spelen violist
Gabriel Le Magadure, cellist Raphaël
Merlin en pianist Shani Diluka kamermuziek van Schumann, Grieg en Schubert.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
23/06 Thomas Hampson
24/06 Christoph Prégardien & Michael Gees
24/06 Gabriel La Magadure & Friends
25/06 Renaud Capuçon & David Fray
25/06 Liebeslieder-Walzer (Brahms)
26/06 Renaud Capuçon & Friends
27/06 La Voce Strumentale/Julia Lezhneva
32

Schubertiade in Schwarzenberg

€ 1.575,=
€ 175,=

e
e
e
e
e
e
e

94,=
84,=
74,=
74,=
94,=
84,=
69,=

Dinsdag 25 juni brengen we een bezoek aan Oberstaufen. Met als decor
de Alpencoulisse ligt het Duitse plaatsje
in de drielandendriehoek met Oostenrijk en Zwitserland. ’s Middags spelen
violist Renaud Capuçon en pianist David Fray vioolsonates van Bach en de
Kreutzersonate van Beethoven. Tijdens
de ‘Liederabend’ zingt een vocaal kwartet met onder meer sopraan Christiane
Karg en tenor Mauro Peter begeleid
door de pianisten Helmut Deutsch en
Julius Drake de Liebeslieder-Walzer van
Brahms.
Woensdag 26 juni maken we een bustocht door de prachtige omgeving van
het Bregenzerwald. ‘s Middags speelt
violist Renaud Capuçon samen met een
aantal bevriende musici strijkkwartetten van Brahms.
Donderdag 27 juni rijden we naar Bad
Kissingen, waar jaarlijks de Kissinger
Sommer plaatsvindt. ’s Avonds kunt u
deze reis muzikaal af te sluiten met een
concert door barokensemble La Voce
Strumentale en sopraan Julia Lezhneva.
Op het programma staan werken van
Bach, Händel en Vivaldi.
Vrijdag 28 juni reizen we na het ontbijt
terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Langenegg
v.v. en vervoer ter plaatse • 1 overnachting
in het 4-sterren Hotel Am Kurpark Späth
in Bad Windsheim, 4 overnachtingen in
het 4-sterrenhotel Seminarhotel Krone in
Langenegg (Oostenrijk) en 1 overnachting
in het 4-sterren Hotel Frankenland in Bad
Kissingen op basis van logies en ontbijt • 6
diners of lunches in het restaurant van het
hotel • Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding door musicoloog
Michel Khalifa
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem
• Exclusief toegangskaarten concerten,
vervoer van en naar de opstapplaatsen,
overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard,
bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

27 juni t/m 1 juli 2019

Cork
West Cork Chamber Music Festival
Donderdag 27 juni vliegen we rechtstreeks naar Cork. Van daaruit rijden we
een deel van de Wild Atlantic Way, een
prachtige route langs stranden, kliffen,
havens en schitterende uitkijkpunten.
We eindigen de tocht in Bantry, een
plaats in het graafschap Cork, aan de
kop van de Bantrybaai. Hier vindt jaarlijks het befaamde West Cork Chamber
Music Festival plaats, een van de belangrijkste Europese festivals op het gebied van kamermuziek. Hoofdpodium
voor dit festival is het Bantry House, het
huis van de voorvaderen van de Earls of
Bantry. Het Bantry House is vermaard
om de atmosfeer die gecreëerd wordt
in de met kaarsen verlichte bibliotheek
en om de prachtige ligging met uitzicht
over de Bantry Bay.
Vrijdag 28 juni maken we een tocht
door het Ierse landschap en varen we
vanuit de haven van Glengarriff Bay
naar Garnish Island. Dit eiland staat
bekend om haar prachtige tuinen.
Dankzij de beschutte ligging in de baai
van Glengarriff kunnen er veel soorten
planten groeien. Het eiland was ooit
eigendom van John Annan Bryce die
er samen met tuinontwerper Howard
Peto een Iers 'Hof van Eden' van maakte. Tijdens het openingsconcert van
het festival 's avonds maken vier strijkkwartetten hun opwachting in het Bantry House: Quatuor Zaïde, Chiaroscuro
Quartet, Dahlkvist Quartet en Borusan
Quartet. Zij spelen werken van Mendelssohn, Schumann, Tarrodi en Vasks.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
28/06 Openingsconcert
29/06 Passepartout I
30/06 Passepartout II
01/07 Koffieconcert

Wild Atlantic Way

Zaterdag 29 juni beginnen we onze muziekmarathon 's ochtends met Quatuor
Zaïde dat strijkkwartetten van Beethoven en Mozart speelt. 's Middags speelt
het Borusan Quartet andere werken
van dezelfde componisten. Quatuor
Zaïde speelt tijdens het avondconcert
kamermuziek van Haydn, Beethoven en
Sjostakovitsj. Later op de avond buigt
fortepianist Dénes Várjon zich over de
pianosonate opus 106 van Beethoven.

• Kamermuziekfestival op
intieme locaties: Bantry
House & St. Brendan Church
• Divers muziekprogramma,
met de nadruk op Mozart
& Beethoven
• Schitterende baaien en liefelijke heuvels in West Cork

Zondag 30 juni staat tijdens het ochtendconcert muziek van vrouwelijke
componisten uit de 17e en 18e eeuw
centraal, uitgevoerd door Ensemble
Dagda. 's Middags speelt het Chiaroscuro Quartet strijkkwartetten van Mozart en Beethoven. Op het programma
van het avondconcert staan kamermuziekwerken van Martinů, Auerbach en
Beethoven. Later op de avond speelt
pianist Finghin Collins Schuberts pianosonate D 960.

Bantry House

Maandag 1 juli sluit het Chiaroscuro
Quartet deze reis af met muziek van
Mozart en Beethoven. In de loop van
de middag vliegen we vanaf Cork Airport terug naar Nederland.

Garnish Island

Chiaroscuro Quartet

€ 1.295,=
€ 180,=
e 44,=
incl.
incl.
e 23,=

Inbegrepen in basisreissom:
Aer Lingus-vluchten met belastingen
en toeslagen • Transfers en vervoer ter
plaatse • 4 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel
The Maritime Hotel in Bantry • 4 diners
of lunches in het hotel • Passepartout
voor vier concerten (om 11.00 uur, 16.00
uur, 20.00 uur en 22.30 uur) op 29/06 en
30/06 • Excursieprogramma (incl. entrees)
• Ruimbagage • Deskundige reisleiding
door musicus Satu Hoogeveen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten concerten 28/06 en 01/07,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Alle concerten zijn te
33
combineren met elkaar • Meer
informatie op www.musico.nl

5 t/m 8 juli 2019

Verona
Italiaans genieten van opera
• Anna Netrebko met Verdi in
de Arena van Verona
• Overweldigende Aida
• Stad van Romeo en Julia
• Zee van kaarslicht in de
zwoele Italiaanse
avondlucht

Anna Netrebko en Yusif Eyvazov

Aida

Verona

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
05/07 Aida (Verdi)
06/07 Carmen (Bizet)
07/07 Il trovatore (Verdi)
*
**
***
****
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Arena van Verona
Vrijdag 5 juli vliegen we in de loop van
de middag rechtstreeks naar Verona,
waar we verblijven in het viersterrenhotel Best Western Hotel Firenze, gelegen op loopafstand van de Arena.
De Arena di Verona is een van de best
bewaard gebleven amfitheaters ter wereld. ’s Avonds kunt u in de Arena een
opvoering bijwonen van de opera waar
het festival ruim honderd jaar geleden
mee ontstond en sindsdien elk jaar op
het programma staat: Verdi’s Aida. De
sfeer in de Arena tijdens het festival is
uniek, vooral door de zee van kaarslichtjes die voor de voorstelling ontstoken worden in de heerlijke Italiaanse
avondlucht.
Zaterdag 6 juli maken we met een
plaatselijke gids een uitgebreide stadswandeling door het centrum van Verona. In de eerste eeuw voor Christus was
Verona door zijn gunstige ligging aan
de Adige al een belangrijke Romeinse
stad. Het dal van de Adige vormde een
goede verbinding tussen Italië en de
landen ten noorden van de Alpen. De
Romeinse invloed van weleer blijkt nu
nog uit bijvoorbeeld het amfitheater,
het Teatro Romano en de Porta dei
Borsari. In de 12e, 13e en 14e eeuw
werd Verona bestuurd door de Scaliger
familie. Juist in deze periode situeerde
Shakespeare zijn beroemde Romeo &
Julia. De Veronese families Montecchi
en Capuleti waartoe Romeo en Julia behoorden, waren begin 14e eeuw grote

€ 1.175,=
€ 180,=
e 29,=* / 118,=** /214,=***
e 29,=* / 118,=** /214,= ***
e 25,=* / 108,=** /197,= ****

ongenummerde plaatsen op de trappen (gradinata settori D/E)
genummerde plaatsen op de trappen (gradinata numerata 1e settore)
genummerde plaatsen voor het podium (poltronissime gold)
genummerde plaatsen voor het podium rondom plotronissime gold (poltronissime)

rivalen van elkaar. Op het programma
van de Arena di Verona staat Bizets
opera Carmen.
Zondag 7 juli bezoeken we het Arena
Museo Opera het in Palazzo Forti, waar
een overzicht van de operageschiedenis wordt gegeven en inzicht in het
creatieve proces dat voorafgaat aan
het tot stand komen van een operaproductie. In de Arena di Verona vertolken
sopraan Anna Netrebko en tenor Yusiv
Eyvazov de hoofdrollen in Verdi’s Il trovatore, een opera vol spanning, liefde,
bloedige wraak, bedrog en dood.
Maandag 8 juli krijgen we een rondleiding in de Basilica di San Zeno. San
Zeno, een heilige uit de 4e eeuw, is de
beschermheilige van de stad Verona.
De basiliek van San Zeno is zeer bijzonder. De kerk werd in de 4e eeuw
gesticht en kreeg eind 14e eeuw haar
huidige vorm. De imposante bronzen
deuren uit de 11e eeuw geven toegang
tot een indrukwekkende kerk met Romeinse zuilen, fresco's uit de 13e en
14e eeuw en een beroemd altaarstuk
van Andrea Mantegna. In de loop van
de middag vliegen we rechtstreeks vanaf Verona terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Transavia-vluchten met belastingen en
toeslagen, transfers en vervoer ter plaatse •
3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Firenze in Verona
• 3 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Ruimbagage • Deskundige reisleiding door
kunsthistoricus Nanda Geerling
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van en naar
Schiphol, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

11 t/m 15 juli 2019

Zwarte Woud
Muzikale betovering in het Schwarzwald
Donderdag 11 juli reizen we vanuit Nederland per luxe touringcar naar Karlsruhe waar we onze intrek nemen in het
viersterrenhotel Novotel Karlsruhe.
Vrijdag 12 juli maken we uitgebreid
kennis met de stad Karlsruhe. Karlsruhe
is een nog betrekkelijk jonge stad. Het
werd pas gesticht in 1715 waardoor
typisch middeleeuwse steegjes ontbreken. Markgraaf Karl-Wilhelm van
Baden liet zijn droomstad ontwerpen
met een schitterend kasteel als middelpunt, van waaruit 32 straten en lanen als een waaier van zonnestralen
in alle richtingen lopen. Karlsruhe was
van het begin af aan een stad zonder
muren waarin voor de classicistische
bouwkunst een belangrijke plaats is
weggelegd. Het Markplatz behoort tot
een van de markantste classicistische
pleinen van Europa. ’s Avonds danst
het Staatsballett Karlsruhe op muziek
van Carmina Burana van Orff een choreografie van Germinal Casado. Orff arrangeerde middeleeuwse liederen over
het leven en liet deze voorafgaan door
een hymne aan Fortuna, de godin van
het (nood)lot. Fortuna is een soort rad
van avontuur. Wie vandaag bovenaan
verkeert, kan morgen al weer onderaan
zijn terechtgekomen. Daarom is het van
belang intens te genieten van momenten van geluk.
Zaterdag 13 juli bezoeken we een van
de belangrijkste cultuurpijlers van
Karlsruhe: de Kunsthalle. In een fraai

Anna Netrebko

gebouw vindt u een collectie van belangrijke Europese kunst die van gelijke
kwaliteit is als in menig ander beroemd
museum. In het plaatsje Bad Wildbad
kunt u in het Königliche Kurtheater
een voorstelling bezoeken in het kader
van het Belcanto Festival 2019. Op het
programma staat de onbekende 19eeeuwse opera I tre Gobbi van de zanger
en componist Manuel García, op een
libretto van Carlo Goldoni. Het is een
van de komische kameropera's die García voor zijn studenten schreef. U kunt
er ook voor kiezen in Karlsruhe te blijven voor een opvoering van Offenbachs
Les contes d’Hoffmann in een regie van
Floris Visser. Titelfiguur Offenbach vertelt op een fantastische, tragikomische
manier over zijn liefdesaffaires met
drie verschillende vrouwen: Olympia,
Giulietta en Antonia.

• Anna Netrebko zingt
liederen uit haar vaderland
• Belcanto in Bad Wildbad
• Centre Pompidou op bezoek
in het Frieder Burda
Museum Baden-Baden

Königliches Kurtheater Bad Wildbad

Zondag 14 juli reizen we in de loop van
de middag naar Baden-Baden waar we
eerst een rondleiding krijgen door het
Frieder Burda Museum. Hier is een tentoonstelling te zien met meesterwerken uit het Centre Pompidou (waaronder Marc Chagalls Dimanche). In het
Festspielhaus maakt sopraan Anna Netrebko samen met pianist Macolm Martinau haar opwachting in een ‘Liederabend’ met werken van Rachmaninov,
Rimski-Korsakov en Tsjaikovski.
Maandag 15 juli reizen we na het ontbijt terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
12/07 Carmina Burana (Orff)
13/07 I tre Gobbi (Garcia)
13/07 Les contes d’Hoffmann (Offenbach)
14/07 Anna Netrebko/Malcolm Martineau

€ 1.195,=
€ 120,=

e
e
e
e

49,=
58,=
49,=
148,=

Dimanche (Chagall)
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Karlsruhe v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen
op basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel Novotel Karlsruhe • 4 lunches of
diners in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door archeoloog en muziekpublicist Benjamin Rous.
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Utrecht,
Driebergen-Zeist en Arnhem • Exclusief
toegangskaarten voorstellingen en concert,
vervoer van en naar de opstapplaats,
overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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25 juli t/m 1 augustus 2019

Gloucester
Three Choirs Festival
• Cotswold: ‘The Heart of
England’
• Eeuwenoud korenfestival in
machtige kathedraal
• De grote koorwerken van
Berlioz, Verdi en
Rachmaninov

Kathedraal van Canterbury

Sarah Connolly

All Souls College, Oxford

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
27/07 La damnation de Faust (Berlioz)
28/07 Messa da Requiem (Verdi)
29/07 The Rodolfus Choir
29/07 John Scott Whitely
29/07 Vespers (Rachmaninov)
30/07 BBC National Orchestra of Wales
36

Kathedraal van Gloucester
Donderdag 25 juli reizen we vanaf de
diverse opstapplaatsen in Nederland
via Calais naar Canterbury in Zuid-Engeland.
Vrijdag 26 juli bezoeken we uiteraard
eerst de kathedraal van Canterbury
voordat we verder reizen naar de Cotswold. De beroemdste kerk van Engeland kent een roemruchtig verleden,
maar ondanks diverse verwoestingen
zijn er nog altijd originele middeleeuwse muurschilderingen te zien. In de
middag reizen we door naar Gloucester.
Zaterdag 27 juli verkennen we Gloucester. De kathedraal, gebouwd als abdijkerk, bestaat uit een Normandische
kern, met gotische toevoegingen. De
15e-eeuwse vieringtoren met vier delicate pinakels vormt een bekend oriëntatiepunt. 's Avonds is mezzosopraan
Sarah Connolly een van de solisten in
La damnation de Faust. Berlioz noemde
dit werk een 'légende dramatique', het
is geen opera maar ook geen oratorium
maar iets er tussen in.
Zondag 28 juli maken we een tocht
door de Cotswolds, een heuvelrug in
centraal Engeland dat de bijnaam The
Heart of England heeft. We eindigen
de tocht in het kuuroord Bath. Tijdens
het avondconcert in Gloucester kunt u
Verdi's versie van het Requiem horen:
groots, meeslepend en dramatisch.
Maandag 29 juli staat geheel in het
teken van het Three Choirs Festival.

€ 1.455,=
€ 180,=

e
e
e
e
e
e

69,=
69,=
51,=
29,=
51,=
63,=

's Morgens kunt u het Rodolfus Choir
horen met werk van onder meer Elgar
en Tavener. 's Middags geeft organist
John Scott Whitely een recital in de kathedraal. Tijdens dit concert gaat het
werk A significant piece of Bach van
James Macmillan in première. 's Avonds
staat de Vespers van Rachmaninov op
het programma, intense muziek waaruit vooral troost en verstilling spreekt.
Dinsdag 30 juli bezoeken we het vakwerkstadje Tewkesbury dat beroemd
is om zijn indrukwekkende abdijkerk
met zijn kolossale klokkentoren in Normandische stijl. In de kathedraal van
Gloucester kunt u deze reis muzikaal
afsluiten met een concert door het BBC
National Orchestra of Wales dat niet
alleen het Celloconcert van Elgar ten
gehore brengt, met Natalie Clein als solist, maar ook An English Requiem. John
Joubert modelleerde dit grootschalige
koorwerk naar Brahms Ein deutsches
Requiem, een meditatie over de dood
op basis van teksten uit het Oude en
het Nieuwe Testament.
Woensdag 31 juli krijgen we een rondleiding door de universiteitsstad Oxford. Deze middeleeuwse stad is gelegen tussen de rivieren de Theems en de
Cherwell en wordt gedomineerd door
de 39 colleges van de universiteit van
Oxford. 's Avonds varen we per nachtboot vanaf Harwich naar Hoek van Holland, waar we op donderdag 1 augustus arriveren.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Gloucester
v.v. en vervoer ter plaatse • 7 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het
3-sterrenhotel The Falstaff in Canterbury
(1 overnachting), in het 4-sterren Mercure
Gloucester Bowden Hall in Gloucester
(5 overnachtingen) en in een standaard
binnenhut Stena Line (7 overnachting) • 7
diners of lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige reisleiding
Overige informatie:
Opstapplaatsen: heenreis: Arnhem,
Driebergen-Zeist, Utrecht en Breda/terugreis: Rotterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist
en Arnhem • Exclusief toegangskaarten
concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

31 juli t/m 5 augustus 2019

Toscane
Puccini Festival
Woensdag 31 juli vliegen we in de loop
van de middag per rechtstreekse vlucht
naar Pisa. Van daaruit rijden we naar
ons hotel in Lucca, het charmante stadje in Toscane dat een sfeervol centrum
heeft en een ideale uitvalsbasis vormt
voor het Puccini Festival in Torre del
Lago. Want wie van de opera's van Puccini houdt, mag zeker het Puccini Festival in Torre del Lago niet missen.
Donderdag 1 augustus krijgen we een
rondleiding door Lucca, Puccini's geboortestad. Onder leiding van een gids
maken we een rondwandeling door de
dromerige stad die nog volledig omringd is met 17e-eeuwse stadswallen.
Hierdoor is Lucca een van de meest
authentieke steden van Toscane. Uiteraard leren we hier de uitstekende Italiaanse keuken beter kennen. 's Avonds
vindt in de Chiesa di San Giovanni een
recital (zang & piano) plaats met als
thema ‘Puccini e Verdi’.
Vrijdag 2 augustus brengen we een
bezoek aan Pisa. Hier maken we kennis
met de romaanse en gotische bouwkunst. In Pisa mag uiteraard een bezoek
aan de scheve toren niet ontbreken. In
Torre del Lago wordt vanavond Verdi’s
opera Aida opgevoerd.
Zaterdag 3 augustus staat in het teken
van Puccini. In Lucca bezoeken we zijn
geboortehuis, waar zich tegenwoordig
een museum over de componist bevindt. 's Avonds rijden we naar Torre

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
01/08 Puccini & Verdi (recital)
02/08 Aida (Verdi)
03/08 La bohème (Puccini)
04/08 Manon Lescaut (Puccini)

Kathedraal van Florence
del Lago. Puccini liet een villa aan het
meer bouwen van het geld dat hij had
verdiend met zijn opera's Manon Lescaut en La bohème. Hier schreef hij
vervolgens de opera's Tosca en Madama Butterfly. Hoewel Puccini stierf
in Brussel, is hij bij zijn huis in Torre
del Lago begraven. Het was een grote
wens van Puccini om zijn opera's eens
op te voeren in de openlucht aan het
meer. Zelf heeft hij dit niet meer meegemaakt maar in 1930 kreeg zijn opera
La bohème een openlucht-uitvoering
aan het meer. Dit was het startsein van
het Puccini Festival. In het kader van
het Puccini Festival kunt u vandaag een
opvoering van La bohème bijwonen.
Zondag 4 augustus gaan we naar de
kunststad Florence. Onder leiding van
een gids maken we een wandeling door
het historische centrum langs alle beroemde gebouwen. In Torre del Lago
sluiten we de reis muzikaal af met een
concertante opvoering van Puccini’s
Manon Lescaut. Manon Lescaut was
de eerste echt succesvolle opera van
Puccini. Titelheldin Manon Lescaut was
tevens de eerste van de typische, tragische Puccini-vrouwen die ook in zijn
latere opera’s een belangrijke rol zouden spelen.

• Puccini Festival Torre del
Lago: meer dan alleen
Puccini
• Kunsthistorische schatten in
Florence en Pisa
• Toscaanse parel: verblijf in
charmant stadje Lucca

Dom van Lucca

Maandag 5 augustus vliegen we in de
loop van de middag terug naar Nederland.

Babtisterium van Pisa

€ 1.395,=
€ 150,=

e
e
e
e

22,=
87,=
87,=
49,=

Inbegrepen in basisreissom:
Transavia-vluchten met belastingen en
toeslagen • Transfers en vervoer ter
plaatse • 5 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel
Hotel Ilaria & Residenza dell'Alba in Lucca
• 5 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Ruimbagage • Deskundige reisleiding door
kunsthistoricus Saskia Cohen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concerten,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op www.musico.
nl
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Vooruitblik reizen 2019
Op deze pagina blikken we vast kort vooruit naar een aantal reizen die wij in de zomer van 2019 zullen aanbieden. De volledige reisbeschrijvingen van deze reizen staan op www.musico.nl. Hier vindt u ook ons meest actuele reisaanbod.

Schloss Herreninsel

Ton Koopman

Drottningholm

Voronetklooster

17 t/m 23 juli 2019
Gut Immling & Herrenchiemsee
Aan de voet van de Beierse Alpen verbinden we twee bijzondere festivals met elkaar. Het operafestival Gut Immling voert opera op in een tot comfortabel theater
omgebouwde manege. Festivaldirecteur Ludwig Baumann moest zijn operacarrière voortijdig beëindigen wegens een toneelongeluk, maar zette zijn passie om in
een festival à la het Engelse Glyndebourne. De Spiegelzaal van het fantastische slot
van koning Ludwig II op het Herreninsel in de Herrenchiemsee is het sprookjesachtige podium voor het Herrenchiemseefestival.
25 t/m 29 juli 2019
Périgord (Ton Koopman)
Leven als God in Frankrijk: dan moet vast de Périgord bedoeld zijn. In dit deel van
de Dordogne – een streek die bekend staat om haar kastelen, oude steden en vredige valleien – vindt een aantal barokconcerten plaats in prachtige romaanse kerkjes, door vooraanstaande musici op het gebied van de Oude Muziek. Het idee en
de uitvoering ervan zijn in handen van dirigent en klavecinist Ton Koopman. Naast
de concerten is er natuurlijk ruimschoots aandacht voor de culinaire kwaliteiten en
historische plaatsen die deze streek biedt.
10 t/m 13 augustus 2019
Stockholm & Drottningholm
Het Zweedse Drottningholm Theater lag eeuwenlang verscholen in het Koninklijke
Drottningholm Park, niet ver van Stockholm. Na de dood van koning Gustaaf III
raakte het in verval, om pas aan het begin van de 20ste eeuw herontdekt te worden. En wat bleek: alles was nog intact! Het theater is een unieke attractie met
haar 18e-eeuwse decorstukken en 200 jaar oude podiummechanieken. Deze zomer komt dirigent Ian Page naar Drottningholm voor zijn versie van Händels Ariodante.
9 t/m 17 september 2019
Boekarest & Moldavië
De Roemeense hoofdstad Boekarest is in september het podium voor het zeer gewilde tweejaarlijkse Enescu Festival. Uiteraard is er veel aandacht voor de muziek
van de componist Enescu. Maar het is ook een festival waar zich de beroemdste
orkesten van de wereld verzamelen. Na dit muzikale deel vervolgen we onze tocht
door het Roemeense Moldavië. Het is een reis langs diverse Moldavische kloosters
met prachtige fresco’s, gelegen in de fraaie, ongerepte natuur in het noordoosten
van Roemenië.
17 t/m 21 oktober 2019
Parma (Verdi Festival)
Parma is elk najaar het toneel voor het Verdi Festival, met opvoeringen in onder
meer het mooie Teatro Farnese, Teatro Regio en in Busseto waar Verdi een deel
van zijn muzikale opleiding genoot. Het festival meldt voor de editie van 2019 de
opera's I due Foscari, Luisa Miller, Aida en Nabucco. Maar Parma is meer dan Verdi
alleen: hier staat immers ook een van de mooiste doopkapellen van Italië.

Giuseppe Verdi

Uitgebreide reisbeschrijving: www.musico.nl
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MUSICO Eendaagse operareizen voorjaar 2019
Onze eendaagse operareizen vormen een ideaal dagje uit. U reist per luxe touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen naar
het betreffende operatheater voor een matineevoorstelling. In de bus ontvangt u - naast een kopje koffie en iets lekkers - een
schriftelijke toelichting en geeft de reisleider een mondelinge toelichting op de te bezoeken voorstelling. Na afloop van de opera
of het ballet rijden we onder het genot van een drankje terug naar de diverse opstapplaatsen en wordt de voorstelling nabesproken.

zondag 3 maart in Opéra Royal de Wallonie, Luik
Aida (Verdi)
De Egyptische veldheer Radames is verliefd op de Ethiopische slavin Aida, maar
wordt bemind door de Egyptische prinses Amneris. Na zijn overwinning op de Ethiopiërs voert Radames onder de gevangenen ook Aida's vader Amonasro mee naar
Egypte, niet wetende dat Amonasro de Ethiopische koning is. Onder het exotische
coloriet komt een waar Verdiaans thema tevoorschijn: het conflict tussen individuele gelukzoekers en de autoritaire machtsstructuren, tussen gevoel en politiek,
tussen liefde en geweld.

Aida (Verdi)

zondag 14 april in het Aalto-Theater, Essen
Der Ring an einem Abend (Wagner)
De complete Ring des Nibelungen op één avond? Dat kan. In de jaren '80 comprimeerde auteur, regisseur, toneelspeler en cartoonist Victor von Bülow, beter
bekend als Loriot, de complete Ring tot één avondvullende voorstelling, waarbij
zijn teksten - op soms ludieke wijze - helderheid weten te scheppen in Wagners
complexe libretto over de zoektocht naar het goud, de liefde en de macht.

Wagner
zondag 23 juni in het Aalto-Theater, Essen
Tosca (Puccini)
De wrede politiechef Scarpia denkt dat Tosca's geliefde kunstenaar Cavaradossi
weet waar zich een vijand van de staat ophoudt en gaat in zijn poging om informatie te vergaren van kwaad tot erger. Tosca weet dat Scarpia een oogje op haar heeft
en probeert tevergeefs de zaak voor Cavaradossi te bepleiten. Een operathriller
met een hoog werkelijkheidsgehalte – men spreekt ook wel van veristische opera
– waarvoor Puccini kosten noch moeite spaarde. Hij schreef zelfs brieven naar het
Vaticaan om de exacte toonhoogte van de klokken aldaar te weten te komen.
zondag 14 juli in het Opernhaus, Düsseldorf
Pique Dame (Tsjaikovski)
Liefde, geld en gokverslaving. Het zijn die motieven waarover het drama Pique
Dame handelt. Hermann is in eerste instantie helemaal niet uit op rijkdom. Hij
is verliefd op Lisa. De grootmoeder van Lisa, een gravin met de bijnaam Schoppenvrouw, bezit het geheim van het kaartspel. Door haar dat geheim te ontfutselen hoopt Hermann genoeg geld te kunnen vergaren om met Lisa te kunnen
trouwen. Helaas sterft de gravin daarbij en komt terug als geestverschijning. Tsjaikovski maakte van Poesjkins gelijknamige novelle een dramatisch getoonzette opera, waarin niet alleen de met mystiek overladen Russische identiteit een hoofdrol
speelt maar ook enkele realistische conflicten opdoemen.
Prijs per operareis
Prijs per operareis bij een
abonnement met drie of
vier verschillende
voorstellingen

Tosca (Puccini)

Tsjaikovski

€ 127,50

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar het desbetreffende theater v.v. • Drankjes gedurende de
busreis, inclusief versnapering • Toegangskaart voorstelling • Schriftelijke toelichting •
Mondelinge voor- en nabeschouwing • Deskundige reisleiding

€ 112,50

Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (Essen, Düsseldorf) of Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst bij Venlo
(Luik) • Ongeveer 1 uur voor de voorstelling bent u ter plaatse, zodat u genoeg tijd heeft
om nog iets te eten in een restaurant of in het theater • Exclusief bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op www.musico.nl
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Wat kunt u van MUSICO Reizen verwachten?
Basisreissom & toeslagen voor de voorstellingen naar keuze
Bij MUSICO Reizen bepaalt u op vrijwel alle reizen uw eigen muziekprogramma. Per reis zoeken wij de meest interessante operaen dansvoorstellingen, concerten en recitals uit en geeft u zelf aan
naar welk evenement uw voorkeur uitgaat. In de brochure staat bij
elke reis vermeld wat de kosten voor zo’n concert of voorstelling
zijn. Het kan voorkomen dat er op één dag meerdere concerten
worden aangeboden, over het algemeen kunt u deze niet combineren. Doordat u zelf de hand heeft in het soort van voorstellingen
en het aantal, bepaalt u zelf de zwaarte van het programma en de
totale reissom.
Plaatsen bij de voorstellingen
Over het algemeen kiezen we voor de eerste categorie kaarten voor
een voorstelling, zodat u verzekerd bent van een goed zicht op het
toneel en van de beste akoestiek.
Hotels
Goed slapen is van essentieel belang op vakantie, alleen uitgerust
kunt u optimaal genieten van het culturele aanbod. De hotels waarin u tijdens uw MUSICO reis logeert, voldoen aan hoge standaarden. Over het algemeen is gekozen voor viersterrenhotels zodat u
de beschikking heeft over een royale kamer, een uitgebreid ontbijtbuffet en een uitstekende service van het hotelpersoneel. De sfeer
van het hotel is afhankelijk van het soort reis dat we maken, soms
kiezen we voor een wat zakelijker hotel met een centrale ligging,
een andere keer heeft een intiemer hotel onze voorkeur.
Restaurants
MUSICO Reizen probeert tijdens haar reizen een divers en kwalitatief hoogwaardig aanbod van verschillende restaurants aan te bieden (vaak gekozen op basis van vermelding in de Guide Michelin of
vergelijkbare gidsen). Omwille van een betere tijdsplanning wordt
een enkele keer in het hotel gegeten. De reis is op basis van halfpension wat betekent dat ontbijt en één warme maaltijd per dag
inbegrepen zijn (behalve op de terugreisdatum). In sommige landen beginnen voorstellingen en concerten wat vroeger in de avond
dan in Nederland. We kiezen er dan voor om rustig (drie gangen) te
eten rond lunchtijd.
Dagindeling
Inclusief in onze reizen zijn bezichtiging van de stad door middel
van een stadsrondrit of stadswandeling, bezoek aan musea of andere bezienswaardigheden. Hoewel we voor een afwisselend en
divers programma zorgen, is er altijd ook voldoende rust in het
dagprogramma, zodat u uitgerust de voorstelling van die dag kunt
bezoeken.
Met een groep op reis/groepsgrootte
Wellicht twijfelt u of met een groep op reis gaan u aanspreekt. Op
onze reizen zijn er veel momenten waarop het mogelijk is uw eigen gang te gaan. MUSICO reizigers hebben uiteraard een gemeenschappelijke belangstelling en mede hierdoor is de onderlinge sfeer
uitstekend. Hoe de samenstelling van het reisgezelschap is, is van
te voren niet te voorspellen. Wel kunt u bij ons navragen wat voor
soort reizigers tot nu toe (echtparen of alleenreizenden, mannen
of vrouwen) een bepaalde reis geboekt heeft. Over het algemeen is
het minimum aantal deelnemers voor een reis 12 personen. Onze
gemiddelde groepsgrootte ligt rond de 20 personen. Bij onvoldoende deelname kan een reis uiterlijk vier weken voor het geplande
vertrek door MUSICO Reizen worden geannuleerd. Alle reeds betaalde reisgelden, toeslagen en verzekeringspremies worden dan
uiteraard door MUSICO Reizen terugbetaald.
Reisinformatie
Uiterlijk twee weken voor vertrek krijgt u uw reisinformatie toegestuurd. Dit omvat het exacte schema van uw reis (het van-dagtot-dag-schema) en informatie over uw hotel. Tijdens uw reis krijgt
u uitgebreide schriftelijke toelichtingen op de voorstellingen en/of

40

concerten die u bezoekt. Gedurende de reis zullen op een aantal
voorstellingen door uw reisleiding ook mondelinge toelichtingen of
nabesprekingen worden gegeven.
Stichting Garantiefonds Reisgelden
MUSICO Reizen is aangesloten bij SGR (nummer 3115). Binnen de
grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma
gepubliceerde meerdaagse reizen onder de garantie van SGR. De
SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als MUSICO Reizen door
financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet
kan nakomen.
Garantieregeling Calamiteitenfonds
De reizen die MUSICO Reizen aanbiedt, vallen onder de garantieregeling van het Calamiteitenfonds. Het Calamiteitenfonds betaalt de
extra kosten die ontstaan doordat de reis moet worden aangepast
naar aanleiding van een zogenoemde calamiteit. Hierbij moet u
denken aan natuurrampen of ernstige onlusten. Als de reis om die
reden moet worden afgebroken, dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. Als er ergens ter wereld
een calamiteit dreigt (bijvoorbeeld een orkaan die in de richting
van een toeristische bestemming trekt), dan kan een zogenaamde
dekkingsbeperking worden ingesteld. De garantie van het Calamiteitenfonds wordt dan ingetrokken en u kunt dan uw reis vanaf 30
dagen voor vertrek kosteloos annuleren. De reisorganisator betaalt
in dat geval uw geld terug. Deelname aan het garantiefonds is verplicht en wordt apart op uw factuur vermeld. De bijdrage is vastgesteld op € 2,50 per factuur.
Reisleiding
Bij MUSICO Reizen hechten we veel waarde aan goede en prettige
reisleiding. De beide eigenaren Remco Roovers en Taco Stronks
zijn veelvuldig als reisleiders bij de reizen betrokken. Veel van onze
reisleiders zijn musicoloog, musicus of anderszins muziekkenner.
Daarnaast beschikken onze reisleiders over uitstekende reis- en organisatie-ervaring. Tijdens de reis informeert de reisleiding u over
achtergrond en ontstaan van de diverse muziekstukken en worden
regelmatig de bezochte muziekevenementen nabesproken.
De zwaarte van het reisprogramma
Voor al onze reizen geldt dat u redelijk goed ter been moet zijn
(loopafstand = maximaal 1000 meter). Een stadswandeling in gematigd tempo en een museumbezoek behoren vrijwel altijd tot het
programma van een reis. Over het algemeen valt te zeggen dat busreizen fysiek minder belastend zijn dan vlieg- en treinreizen. Mocht
u vragen hebben over de zwaarte van het programma dan kunt u
natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Tijdig boeken
Het organiseren van muziekreizen is een zeer specialistische aangelegenheid. Het plannen van een dergelijke reis gebeurt na
nauwkeurige bestudering van het opera- en concertaanbod. Door
onze kennis van dit aanbod zijn we in staat de muzikale krenten uit
de pap te halen. Vervolgens dient het reserveren van hotels, vliegtickets en toegangsbewijzen in nauwe samenhang te geschieden.
Bij belangrijke internationale muziekevenementen is de vraag naar
tickets vaak zeer groot. Vaak moet al acht weken voor vertrek worden bepaald hoeveel kaartenworden afgenomen. Na deze periode
dienen wij onze resterende kaarten terug te geven. Alleen als u tijdig
boekt, bent u verzekerd van een zitplaats in een goede categorie.

Fotoverantwoording:
• RAVAGE (Erwin Olaf)
• Stuttgart & Ludwigsburg, Klaus Florian Vogt (Tim Schober/
Sony Classical)
• Barcelona, Diana Damrau (Jiyang Chen)
• Limburg, Olga Peretyatko (Scholzshootspeople)

Aanmeldingsformulier
Hierbij reserveer ik de volgende reis:
Reis naar
Opstapplaats

Hoofdaanmelder

Medereiziger

(Naam dient overeen te komen met naam paspoort)

(Naam dient overeen te komen met naam paspoort)

Naam en voorletters

m/v

Naam en voorletters

m/v

Eerste voornaam voluit

Eerste voornaam voluit

Geboortedatum

Geboortedatum

Adres

Adres

Postcode en plaats

Postcode en plaats

Telefoon

Telefoon

Mobiele telefoon

Mobiele telefoon		

E-mail

E-mail

Hierbij wens ik (wensen wij):

Let op!

1-persoonskamer
Annuleringsverzekering Dubbel-Zeker (ELVIA) (5,5 % van
de totale reissom en daarover 21% assurantiebelasting)
(Het is alleen mogelijk voor een meerdaagse reis een
annuleringsverzekering af te sluiten.)
Ondergetekende maakt gebruik van de GreenSeat-regeling.
GreenSeats is alleen van toepassing op vliegreizen.

• Zowel achter- als voornaam dient overeen te komen met
uw paspoort
• Wilt u bij meerdere aangemelde personen vermelden of u
één of twee aparte facturen wenst?

Bij vliegreizen met KLM (zie voor meer informatie over de bagageregels op pagina 42 of kijk op
www.musico.nl/bagageregels/)
Ik ben Flying Blue-lid, mijn nummer is
Ik reis alleen met handbagage.

Keuze uit het muziekaanbod

Speciale wensen (dieet, allergie)

U kunt zelf uw programma samenstellen door een keuze uit ons
muziekaanbod voor de betreffende reis te maken.
Naam voorstelling

Datum

Aantal kaarten

1)			

In noodgevallen waarschuwen:

2)			

Naam

3)			

Telefoon

4)			
5)			

Ik heb kennis genomen van en ga akkoord met de ANVR-reizigersvoorwaarden inclusief aanvullende bedingen door MUSICO Reizen, zoals achterin
deze brochure vermeld.

Datum

Handtekening

MUSICO REIZEN
Willemstraat 29
3511 RH Utrecht
T: (030) 299 11 05
E: reizen@musico.nl
I: www.musico.nl
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Praktische informatie
Vervoer
Los van het gevarieerde kunst- en muziekaanbod biedt MUSICO
Reizen ook een scala aan vervoermiddelen aan. Zo zijn er uiteraard
reizen per touringcar of vliegtuig, maar ook reizen per trein. Alle
busreizen worden uitgevoerd met luxe touringcars, ruim opgezette
bussen met veel beenruimte en verder voorzien van minibar, koffiezetapparaat, toilet en airconditioning. De busmaatschappijen
waar MUSICO Reizen mee samenwerkt, zijn alle in het bezit van het
Keurmerk Touringcarbedrijf, een waarborg van kwaliteit en veiligheid.
Onze vliegreizen worden afgehandeld door de Koninklijke Beuk.
Als geen ander zijn zij op de hoogte van de eisen en wensen van
de geroutineerde reiziger. De vliegmaatschappijen waarmee wij
samenwerken, voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen en beschikken over een moderne vloot. U vliegt tijdens onze vliegreizen
altijd per lijndienst, meestal met de KLM of een andere gerenommeerde maatschappij.
Reizen per trein is één van de meest prettige manieren om uitgerust uw vakantiebestemming te bereiken. Zeker de Thalys, de Eurocity en de luxe InterCityExpress zijn van alle gemakken voorzien
en brengen u snel en comfortabel naar uw einddoel. Over het algemeen zoekt MUSICO Reizen trajecten uit die zonder (of met zo min
mogelijk) overstappen gemaakt kunnen worden.

Programmawijzigingen
MUSICO Reizen verplicht zich om zich tot het uiterste in te spannen
om de reizen uit te voeren zoals ze in de brochure gepubliceerd
staan. Het kan echter voorkomen dat onvoorziene omstandigheden er toe leiden af te wijken van het programma. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een dirigent of solist wegens ziekte niet
optreedt. MUSICO Reizen zoekt in zo’n geval altijd naar een alternatief of anderszins passende oplossing.

Basisreissom inclusief vluchttoeslagen
Voor vliegreizen geldt dat alle toeslagen als luchthavenbelasting
en brandstoftoeslag in de basisreissom zijn opgenomen. Zo komt u
nooit voor verrassingen te staan.

GreenSeat: maak uw stoel groen!
Reizen is fantastisch, maar dat een reis ook negatieve gevolgen
kan hebben voor het klimaat, daar zit natuurlijk niemand op te
wachten. De realiteit is echter dat vliegtuigen fossiele brandstoffen
verbruiken en op die manier CO2 en andere broeikasgassen in de
atmosfeer brengen. Een dergelijke opeenstapeling van deze gassen
leidt tot een niet wenselijke klimaatverandering. Daarom is groener reizen de toekomst, zodat reizen ook voor toekomstige generaties behouden blijft. Gelukkig zijn er allerlei ontwikkelingen op
het gebied van duurzame vervoersmiddelen, maar het zal nog jaren duren voordat ze uitontwikkeld zijn. Om nu al groener te reizen
moeten we dus iets anders doen. Via GreenSeat kan dat: GreenSeat regelt dat de uitstoot van deze gassen wordt gecompenseerd
door het opzetten van duurzame energieprojecten en de aanplant,
bescherming en beheer van bossen die CO2 opnemen naarmate
ze ouder worden. Door uw stoel ‘groen te maken’ draagt u bij aan
dergelijke compensatiemaatregelen. Bij deelname ontvangt u een
bewijs van uw compensatie. MUSICO Reizen heeft door de organisatie GreenSeat een driesterren normering toegewezen gekregen.
Dit betekent dat wij de bescherming van het klimaat als uiterst belangrijk ervaren en het van belang vinden dat er gezocht wordt
naar mogelijkheden om een duurzaam milieu te combineren met
toerisme. De prijs van een GreenSeat wordt bepaald door de zone
waarin gevlogen wordt. De meeste reizen die wij aanbieden, vallen
in zone 1 (Europa en Middellandse Zeegebied ) of zone 2 (VS) met
bijbehorende compensatiebedragen van € 4,50 en € 11,50 per
retourvlucht. Kijk voor informatie op www. greenseat.nl of bel met
MUSICO Reizen: (030) 299 11 05.

Bagageregeling MUSICO Reizen bij vliegreizen
Bij de vliegreizen binnen Europa is het vervoer van een stuks ruimbagage in de basisreissom inbegrepen. In sommige gevallen kunt
u echter korting op de basisreissom krijgen, namelijk als u lid bent
van Flying Blue (het gratis vaste klantenprogramma van de KLM) of
als u met uitsluitend handbagage reist bij een KLM-vlucht binnen
Europa. De kortingen zijn als volgt:
• U vliegt met KLM en u bent Flying Blue-lid (Explorer):
€ 20,= korting op de basisreissom;
• U vliegt met KLM en u bent Flying Blue-lid (Silver of hoger):
€ 50,= korting op de basisreissom;
• U vliegt met KLM en u neemt uitsluitend handbagage mee:
€ 50,= korting op de basisreissom.
Schiphol-vervoer
In overleg met u kunnen we het vervoer van uw huis naar Schiphol
en terug organiseren. Vraag ernaar bij uw boeking.
Overnachten op Schiphol of in uw opstapplaats
Vaak is het comfortabeler om de avond voor vertrek al dicht bij uw
opstapplaats te zijn, zodat u geen risico loopt uw vakantievervoer
te missen. MUSICO Reizen regelt graag een hotel voor u. Vraag ernaar bij boeking.
Uw reisdocumenten
Voor de meeste reizen vermeld in deze brochure is een geldig paspoort of geldige identiteitskaart voldoende. Let erop dat uw reisdocument geldig is tot en met de terugkeerdatum.
Speciale wensen
Als u ons uw voedingswensen heeft doorgegeven, zullen we hier
- in overleg met de restaurants waarmee we samenwerken - altijd
zoveel mogelijk rekening mee houden. Bedenk wel dat het per land
of streek kan verschillen of aan uw wens helemaal tegemoet gekomen kan worden. Het kan zijn dat u speciale wensen heeft die zo
belangrijk zijn, dat u alleen wilt boeken als aan die voorwaarde is
voldaan. Bijvoorbeeld u heeft een ernstige allergie of u wilt een rolstoel meenemen of met eigen vervoer komen. Neemt u dan altijd
eerst contact op met ons, dan zullen wij onderzoeken of we aan uw
verzoek kunnen voldoen. Schroom niet om te bellen, wij verlenen
u die service graag. Mochten wij tot de conclusie komen dat wij uw
wens niet kunnen realiseren, dan zullen wij u daarover informeren.
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Aanbetaling
Boekt u langer dan 6 weken voor vertrek dan vragen wij u om
een aanbetaling te doen. Deze bedraagt 15% van de reissom en
de eventuele eenpersoonstoeslag, vermeerderd met de toeslagen
voor de voorstellingen en/of concerten.
Annuleringsverzekering
Het is raadzaam een annuleringsverzekering af te sluiten voor uw
reis. U boekt vaak al ver vooruit en de bedragen kunnen behoorlijk oplopen. Als er dan iets tussen komt, is het des te spijtiger ook
nog een deel van uw reissom kwijt te zijn. U kunt bij boeking direct
via MUSICO Reizen zo’n verzekering afsluiten. Wij brengen deze
verzekering onder bij Mondial Assistance-verzekeringen. Voor eendaagse reizen is het niet mogelijk bij MUSICO Reizen een annuleringsverzekering af te sluiten.

Kijk voor meer informatie ook op onze website:

www.musico.nl

U ontvangt deze brochure omdat u heeft aangegeven geïnteresseerd te
zijn in de reizen die MUSICO Reizen organiseert. Indien u geen prijs meer
stelt op toezending van onze reisbrochure, kunt u dat doorgeven via
info@musico.nl of 030-2991105.
Colofon:
Cover:
Schilderij van Schubert, geschilderd door RAVAGE
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Redactie:
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Algemene voorwaarden MUSICO Reizen
MUSICO Reizen (KvK 30170810) is aangesloten bij de
ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van
informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden
aangeboden onder het beding dat de ANVR-reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden)
van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids
tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze
ANVR-reizigersvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-brochure ‘Alles
wat je moet weten als je op reis gaat’. De brochure bevat naast de ANVRreizigersvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-reizigersvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op
www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
De navolgende bepalingen zijn door MUSICO zelf vastgesteld. Hierover
heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.
Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen
deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Consumentenvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR voorwaarden zelf en/
of om de positie van de consument verder te versterken.
Betaling en aanbetaling
Uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur dient de reiziger een aanbetaling te hebben voldaan van het op de factuur vermelde voorschotbedrag. De aanbetaling is noodzakelijk in verband met de
ticketreservering voor de concerten en opera’s. Het aanbetalingsbedrag
wordt als volgt berekend: 15% van de “basisreissom-onderdelen” (die
omvatten onder meer: de basisreissom, de (eventuele) eenpersoonstoeslag, de bijdrage voor het calamiteitenfonds) en 100% van de “vrije
keuze-elementen” van de reis (bijvoorbeeld de bijboekbare concerten
en/of operavoorstellingen). Onder de “vrije keuze-elementen” vallen ook
kosten gemaakt voor het afwijken van het standaardprogramma van de
in brochure of op website gecommuniceerde reis.
Annuleringsbepalingen
MUSICO Reizen de bedragen van de annuleringskosten op vaste percentages afhankelijk van het tijdstip van opzegging. MUSICO hanteert verschillende annuleringskosten bij eendaagse of meerdaagse reizen.
• bij annulering van een ééndaagse reis tot de 28ste (excl.) dag vóór de
vertrekdag: de kosten van het (de) gereserveerde opera- of
concertticket(s).
• bij annulering van een meerdaagse reis tot de 42ste (excl.) dag vóór
de vertrekdag: het bedrag ter grootte van de aanbetaling (voor de
berekening hiervan zie de bepaling van MUSICO over het aanbetalingsbedrag)
• bij annulering van een meerdaagse reis tussen de 42ste (incl.) en de
28ste (excl.) dag vóór de vertrekdag: 35% van de basisreissomonderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde kaarten.
• bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 28ste dag
(incl.) tot de 5de dag vóór de vertrekdag: 75% van de basisreissomonderdelen vermeerderd met het bedrag voor de gereserveerde
kaarten.
• bij annulering van een één- of meerdaagse reis vanaf de 5de dag
(incl.) vóór de vertrekdag: 100% van de totale reissom.
• Een annulering wordt alleen op werkdagen binnen kantooruren
tussen 09.00 uur en 17.00 uur in behandeling genomen. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn binnengekomen op de
eerst volgende werkdag.
Concerten en operavoorstellingen
MUSICO Reizen is voor de uitvoering van en de informatie over de concerten/voorstellingen afhankelijk van de diensten van derden, in het bijzonder van operahuizen/uitvoerende organisaties/festivaldirecties. MUSICO Reizen kan noch vóór noch tijdens de reis instaan voor de kwaliteit
van de voorstellingen, voor onverhoopte wijzigingen van voorstellingen
noch voor vervanging van de bij een voorstelling betrokken artiesten. De
voorstellingen vinden plaats onder voorbehoud van wijzigingen. Indien
een voorstelling onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal MUSICO Reizen zich ervoor inspannen om een redelijk alternatief aan te bieden teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te
beperken. Indien MUSICO Reizen er niet in slaagt een redelijk alternatief
aan te bieden en zich hierdoor kosten bespaart, heeft de reiziger voor zijn
deel recht op het bedrag van die besparing.
Wijziging vermelde prijzen
De vermelde reissommen zijn gebaseerd op de ten tijde van het samenstellen van de reizen beschikbare gegevens. MUSICO Reizen behoudt
zich het recht voor om tot 20 dagen voor vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van

brandstofkosten, verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen.
De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als hierboven
bedoeld af te wijzen. Dit moet binnen 3 werkdagen na ontvangst van
de mededeling gebeuren. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst
heeft MUSICO Reizen het recht de reisovereenkomst op te zeggen.
Stichting Garantiefonds Reisgelden
MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij SGR.
U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen
van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder
de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als
de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer
omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
Calamiteitenfonds
MUSICO Reizen (KvK nr. 30170810) is aangesloten bij de
Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen
van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen
de in dit programma/op deze internetsite (vetgedrukte
wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: - (een deel
van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis
moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren. Onder
calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte
abnormale gebeurtenis.
ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Voor de
specifieke verschillen: www.anvr.nl of www.sktb.nl.
Roken in de bus
ANVR-reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken
in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de
buitenlucht te roken.
Lees de speciale brochure van de ANVR
met hierin de Reizigersvoorwaarden en
andere belangrijke informatie om onbezorgd met vakantie te kunnen gaan. De
brochure kunt u vinden op: www.anvr.
nl/reizigersvoorwaarden.pdf

MUSICO Reizen
Willemstraat 29
3511 RH Utrecht
telefoon: 030-2991105
website: https://www.musico.nl
e-mail: info@musico.nl
Bankgegevens
t.n.v. MUSICO vof
IBAN: NL62INGB0005371637
BIC: INGBNL2A
Overige gegevens
Kamer van Koophandel: 30170810 (Utrecht)
BTW-nummer: NL809479217B01
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