MUSICO Reizen
opera, concert & ballet

najaar/winter 2019

Hamburg:
ontroering bij
Káta Kabanová,
verwondering in
Elbphilharmonie

Feestelijk op reis
met kerst en
rond de jaarwisseling

Nice & Monte Carlo
musique & culture
aan de Côte d'Azur

Volop Verdi
in Parma, Bratislava, Luxemburg en Antwerpen

Voorwoord
Voor u ligt de brochure met ons aanbod aan reizen in het najaar en de
winter van 2019, met een korte vooruitblik naar 2020. Aan zo'n brochure
gaan weken van verlangend uitkijken
naar de nieuwe programmeringen,
het soms onder embargo inzien van
de nieuwe speellijsten van theaters
en langdurig puzzelen vooraf.
Wat tijdens zo'n puzzel opvalt, is dat
opeens bepaalde operatitels heel populair blijken te zijn. Meestal is daar
een goede verklaring voor. Het komend jaar zult u veelvuldig Les contes
d'Hoffmann van Jacques Offenbach
tegenkomen (zie bijvoorbeeld Weimar kerst). Waarom? In 2020 herdenkt de muziekwereld de 200e geboortedag van deze componist en Les
contes d'Hoffmann (of Hoffmanns Erzählungen, zoals de opera in Duitstalige theaters heet) is nu eenmaal diens
enige opera. Voor anderen is zo'n herdenkingsjaar nu juist het moment om
eens verder te kijken. De Philharmonie van Keulen komt daarom met een
concertante opvoering van twee veel
minder bekende operette-eenakters
(zie de reis naar Keulen kerst).
De Negende Symfonie van Beethoven - meestal kortweg aangeduid
als Beethoven IX - is ook een titel die
veelvuldig voorkomt. Nu bestaat er in
Duitsland al een traditie om het nieuwe jaar vol goede moed te beginnen
met de Ode an der Freude van Schiller, maar dit seizoen zult u in de pro-

grammering nog veel vaker Beethoven
tegenkomen. Beethoven IX of een ander werk van Beethoven. Het jaar 2020
is namelijk ook het jaar waarin we de
250e geboortedag van Beethoven herdenken. En omdat de muziekwereld nu
eenmaal programmeert van september
t/m juli, kunt u nu reeds Fidelio zien, de
enige opera die Beethoven afgerond
heeft (reis naar Düsseldorf rond de
jaarwisseling).
Maar soms roept de programmering
ook vragen op. Waarom hebben zoveel theaters dit seizoen bijvoorbeeld
Don Carlo van Verdi op het programma
staan (zie de reizen naar Antwerpen,
Frankfurt, Wiesbaden, Dresden en de
eendaagse naar Essen)? Noch 2019
noch 2020 is een Verdi-jaar. De opera
ging in 1867 in première, dus dat levert
ook geen herdenkingsjaar op. Verdi
baseerde zich op een toneelstuk van
Schiller dat in 1787 verscheen, dus dat
geeft ook geen verklaring. Maar aha,
Schiller werd geboren in 1759, hier
hebben we een klein aanknopingspunt:
de 260e geboortedag. Laten we het
daar maar op houden. Want Verdi was
een grootverbruiker van het werk van
Schiller. Zo is ook Verdi's Luisa Miller (te
zien in Parma) op een werk van Schiller
gebaseerd.

men van Bizet op het programma, maar
diens slechts sporadisch opgevoerde
Les pêcheurs de Perles. En Salzburg laat
ons niet genieten van Von Weberns Der
Freischütz, maar juist van de minder
bekende opera Oberon. En in Lille voert
Emmanuelle Haïm met haar Le Concert
d'Astrée niet King Arthur van Purcell
uit maar The Indian Queen. En wat te
denken van Die tote Stadt van Korngold
in München, met tenor Jonas Kaufmann en sopraan Marlis Petersen in de
hoofdrollen? Of van Andrea Chénier in
Nice? Of van ... enfin, u leest allemaal in
deze brochure!
Taco Stronks & Remco Roovers

MUSICO REIZEN
Willemstraat 29
3511 RH Utrecht
T: (030) 299 11 05
E: reizen@musico.nl
I: www.musico.nl

Maar natuurlijk bieden we veel meer
dan alleen Verdi, Beethoven en Offenbach. Want dat is een tweede aspect
dat opvalt in de programmering dit jaar.
In Luik staat niet de overbekende Car-

najaar/winter 2019
Vertrekdatum

Dagen Reis

25 juli 2019
5
25 juli 2019
7
31 juli 2019
6
				
2 augustus 2019
4
9 augustus 2019
4
14 augustus 2019
4
14 augustus 2019
5
22 augustus 2019
4
				

Vervoer

Pagina

Périgord
Gloucester (Three Choirs Festival)
Toscane (Puccini Festival)

vliegtuig
bus
vliegtuig

*
*
*

Brugge (MA Festival)
Stockholm & Drottningholm
Glyndebourne
Neusiedler See
Twente - Langs de 11 provinciën

bus
vliegtuig
vliegtuig
vliegtuig
bus

6
7
8
9
*

* Voor de met een * gemarkeerde reizen zijn nog slechts enkele – of geen – plaatsen beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent in een met * gemarkeerde
reis, belt u dan vooral met ons kantoor (030 - 299 11 05). Wij kunnen u dan direct informeren over de laatste stand van zaken.
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najaar/winter 2019
Vertrekdatum

Dagen Reis

Vervoer

Pagina

9 september 2019
5
9 september 2019
9
17 september 2019
5
19 september 2019
5
26 september 2019
5
29 september 2019
5
				
3 oktober 2019
5
8 oktober 2019
3
9 oktober 2019
4
31 oktober 2019
5
				
1 november 2019
5
9 november 2019
5
14 november 2019
5
15 november 2019
3
21 november 2019
5

Boekarest (Enescu Festival)
Boekarest & Moldavië
Berlijn
Český Krumlov
Heidelberg & Schwetzingen (Mozartfest)
Hamburg (Elbphilharmonie)

vliegtuig
vliegtuig
trein
vliegtuig
bus
bus

10
10
*
11
12
13

Parma (Verdi Festival)
Antwerpen
Lille
Ravenna

vliegtuig
trein
bus
vliegtuig

14
15
16
*

Praag
Luxemburg
Salzburg
Luik
Nice & Monte Carlo

vliegtuig
bus
vliegtuig
bus
vliegtuig

17
18
19
20
21

6
9
10
24
24
24
24
24
24
24
28
29
29
29
30
30
30
31

december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019
december 2019

4
5
4
5
6
5
5
5
5
5
6
5
5
5
5
4
5
5

Essen in kerstsfeer
Bratislava in kerstsfeer
München in kerstsfeer
Boedapest kerst
Wenen kerst
Keulen kerst
Weimar kerst
Leipzig kerst
Nürnberg kerst
Frankfurt kerst
Berlijn oud & nieuw
Heidelberg oud & nieuw
Innsbruck oud & nieuw
Wiesbaden oud & nieuw
Düsseldorf oud & nieuw
Luik oud & nieuw
Keulen oud & nieuw
Dresden oud & nieuw

bus
vliegtuig
vliegtuig
vliegtuig
vliegtuig
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
vliegtuig
bus
bus
bus
bus
vliegtuig

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Eendaagse operareizen
22 september 2019
13 oktober 2019
24 november 2019
8 december 2019
5 januari 2020
23 februari 2020
29 maart 2020
26 april 2020
24 mei 2020
7 juni 2020

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Madama Butterfly (Puccini)
Petroesjka/L'enfant et les sortilèges (Stravinsky/Ravel)
Samson et Dalila (Saint-Saëns)
Lohengrin (Wagner)
I puritani (Bellini)
Das Land des Lächelns (Lehár)
La fille du régiment (Donizetti)
Il trionfo/Der Kaiser (Händel/Ullmann)
Lakmé (Delibes)
Don Carlo (Verdi)

bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus
bus

40
40
40
40
40
41
41
41
41
41

Vooruitblik
17 januari 2020
28 januari 2020
28 februari 2020
13 maart 2020
29 mei 2020

4
3
4
4
5

Brugge (Bach Academie)
Amsterdam (Strijkbiënnale)
Essen
Bonn (Beethovenfest)
Dresden

bus
eigen vervoer
bus
trein
vliegtuig

42
42
42
42
42

Overige informatie
Wat kunt u van MUSICO Reizen verwachten?		
Praktische informatie				
Aanmeldingsformulier				
Algemene voorwaarden 				

43
44
45
46

* Voor de met een * gemarkeerde reizen zijn nog slechts enkele – of geen – plaatsen beschikbaar. Indien u geïnteresseerd bent in een met * gemarkeerde
reis, belt u dan vooral met ons kantoor (030 - 299 11 05). Wij kunnen u dan direct informeren over de laatste stand van zaken.
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'Na afloop van een reis voel ik me altijd bevoorrecht en opgetild'

Robert Andriessen
Radiomaker én reisleider
Leren en plezier. Dat zijn twee woorden die in het gesprek met MUSICO-reisleider Robert Andriessen regelmatig terugkomen. Hij beschouwt elke stap die hij zet, als een uitdaging waarvan hij kan leren. Hij wil dat voortdurende leerproces met
zoveel mogelijk plezier doen.
Robert is de partner van Susan Dorrenboom, die bij MUSICO
Reizen in Utrecht werkt. Zij zijn al vanaf hun studietijd bevriend met Taco Stronks en Remco Roovers, de directeuren
van MUSICO. Robert begeleidt sinds een aantal jaren reizen
na een invalbeurt voor iemand die plotseling uitviel.
Robert Andriessen komt uit een muzikale familie. Zijn oudste broer is dwarsfluitist. Robert koos voor de blokfluit. Hij
speelt nog steeds. 'Maar ik heb wel een haat-liefdeverhouding met het instrument. Soms vind ik de blokfluit vreselijk.
Het lijkt zo eenvoudig, maar technisch gezien is het juist zeer
lastig om het instrument mooi en expressief te bespelen',
zegt Robert.
Het weerhield hem er niet van te blijven spelen. Er was zelfs
een plan om naar het conservatorium te gaan, maar dat ging
niet door. Zijn moeder wees hem op een opleiding tot houtbewerker met als specialisatie muziekinstrumentenbouw.
Dat leek de jonge Robert wel iets. Robert: 'Achteraf ben ik
eigenlijk wel blij dat het zo gelopen is. Dat gaf mij de gelegenheid te kijken wat er nog meer te koop is in de wereld'.
Robert liep stage bij gerenommeerde instrumentbouwers,
onder wie klavecimbelbouwer Cornelis Bom in Schoonhoven. 'Ik heb veel geleerd van de passie waarmee hij zijn vak
uitoefende', aldus Robert.
Van instrumentenbouw naar radio maken
Ondertussen speelde hij in diverse ensembles blokfluit, samen met onder anderen Susan. Nadat Robert zijn technische opleiding had afgerond, moest hij opnieuw een keuze
maken omdat hij er inmiddels zeker van was dat er in de
instrumentbouw niet voldoende emplooi was. Toen Susan
en een goede vriend en medemusicus vertelden dat ze muziekwetenschappen gingen studeren, besloot Robert mee te
gaan. 'Na een aantal jaren werken met mijn handen vond ik
het wel een uitdaging nu volledig met mijn hoofd te gaan
werken', zegt hij. De stap paste perfect in zijn levensvisie,
namelijk dat je voortdurend met een open vizier de wereld
tegemoet moet treden en grenzen moet verleggen.
Na zijn studie bleef hij als vrijwillig student-assistent op de
universiteit hangen, zoals hij het zelf noemt. Ondertussen
liet hij overal weten dat hij beschikbaar was voor een baan
die iets met klassieke muziek te maken had. Dat was op het
moment dat Radio Classis FM vanuit Engeland de overstap
naar Nederland waagde. Robert stapte in dit avontuur omdat de zender aan de overkant van de Noordzee een fenomeen was en hij graag wilde meewerken om datzelfde in
Nederland te bereiken.
4

Na een aantal jaren bleek dat het concept dat voor de Engelsen zo goed werkte, op het vaste land niet aansloeg. Men
had te weinig rekening gehouden met de enorme nationale
smaakverschillen. Toen Classic FM werd overgenomen door
Sky Radio, haakte Robert af. De programmering werd hem
te smal. Vrijwel direct kon hij daarna bij Radio 4 terecht en
doorliep hij als redacteur, regisseur en muzieksamensteller
veel stadia van het omroepvak. Nu stuurt hij het Productiebureau van Radio 4 aan, dat technische en inhoudelijke
ondersteuning biedt aan alle radioprogramma's die op Radio4 te beluisteren zijn. Daarnaast ontwikkelde en beheert
het Productiebureau onder Roberts leiding een database
van alle beschikbare klassieke muziek, waardoor nu ook het
archief met oude radioconcertopnames is ontsloten. 'Wij
hebben nu waarschijnlijk de grootste radiodatabase van Europa', zegt Robert. Het liefst zou hij die ontsluiten voor iedereen die verdieping zoekt in klassieke muziek, want hij wil
iedereen kennis laten maken met de rijkdom en schoonheid
van het genre. Maar onder meer de muziekrechten laten dat
(nog) niet toe.
Uitbreken uit de Hilversumse koker
Een jaar of zes geleden begon Robert als invaller bij MUSICO
Reizen. Dat was een schot in de roos. 'In Hilversum leef je
toch een beetje in een koker. Die wordt nu af en toe opengebroken', zegt Robert.
Pratend over de reizen geniet hij vooral van de bezochte
voorstellingen en het contact met de deelnemers. Regelmatig valt het woord verrijkend als hij praat over de gesprekken die hij met de reizigers heeft. 'Ik probeer de gasten van
MUSICO tijdens de reis het gevoel te geven dat we iets bijzonders beleven', zegt Robert. 'Het is voor mij geweldig op te
trekken met mensen die dezelfde passie hebben en daar elk
vanuit hun eigen achtergrond mee bezig zijn. Reizen begeleiden is inspannend, maar wanneer alles samenvalt dan krijg
je daar veel energie van. Na afloop voel ik me altijd bevoorrecht en opgetild', aldus Robert.

Ook MUSICO Reizen gaat op pelgrimage

Alle wegen leiden naar… Santiago
8 vragen aan MUSICO-eigenaren Remco Roovers & Taco Stronks
Alweer iets over Santiago, wat hebben jullie daar mee?
Wie al langer met MUSICO Reizen bekend is, weet dat de
oude pelgrimsroute naar Santiago de Compostela (de ‘Camino’) een bijzondere plek inneemt in ons leven. In 2018 liep
Remco Roovers de 800 kilometer van de Franse route om
geld op te halen voor het Prinses Beatrix Spierfonds. In 2019
infecteerde hij Taco Stronks met het zogenaamde Caminovirus en liepen zij de oudst overgeleverde route (Camino
Primitivo) van Oviedo door het bergachtige landschap van
Asturië naar opnieuw Santiago, een slordige 300 kilometer.
Wat houdt zo’n Camino nou precies in?
De Camino is een pelgrimstocht. Het einddoel is altijd Santiago de Compostela, maar de route kan variëren als het leven
zelf. Ook de beweegredenen waarom iemand de Camino
gaat lopen, zijn zeer divers. Dat kan religieus, cultureel, spiritueel of zelfs ook sportief ingegeven zijn. Een van de uitdrukkingen die je veelvuldig hoort, is dan ook ‘ieder zijn eigen
Camino'. Daarmee wordt aangeduid dat elke pelgrim met
zijn eigen visie, problemen, hoop en verwachtingen de tocht
probeert te voltooien.
Wat doet een mens tijdens de Camino?
Hij bekijkt de omgeving, bekijkt zichzelf en bezint zich. Dat
introspectieve geeft ook ruimte aan creatieve ideeën. Een
van de ideeën die wij opdeden tijdens het lopen, was om
een grotere groep mensen ook eens te laten genieten van
een Camino. Misschien is niet iedereen in staat om 25 tot
30 kilometer per dag te lopen, maar onze reizigers zouden
zeker genieten van het grote culturele aanbod dat er op de
diverse trajecten te vinden is. De Camino draagt immers een
geschiedenis van ruim duizend jaar met zich mee, en dat
vind je terug op de route. Een bezoek brengen aan de Camino betekent eigenlijk het bezoeken van de hoogtepunten
van Noord-Spanje!
Wat is jullie plan?
In het voorjaar van
2020 is Taco Stronks
voornemens een groot
deel van de Camino del
Norte te lopen. Dit is
één van de vier hoofdroutes die uiteindelijk
in Santiago uitkomen.
De route begint in Bayonne (Zuid-Frankrijk)
en passeert de Spaanse grens bij Irun om
vervolgens de gehele
noordelijke kustlijn te
volgen. Aan deze route
liggen steden als San

Sebastian, Bilbao en Santander. Tijdens een achtdaagse MUSICO-reis die wij op dit moment aan het plannen zijn, zult u
per bus de belangrijkste plaatsen van zowel deze Camino del
Norte als de Camino Francés (denk aan Pamplona, Burgos,
Léon en Astorga) bezoeken. Het einddoel is uiteraard Santiago de Compostela en het plan is om tegelijkertijd met Taco
Stronks hier aan te komen.
Een Camino per vliegtuig en per bus, kan dat wel?
Ja en nee. Om in aanmerking te komen voor een Compostela
(het officieel kerkelijk erkende bewijs dat u de pelgrimstocht
heeft gelopen) moet u minstens de laatste 100 kilometer te
voet hebben afgelegd. Dat zullen wij in onze reis uiteraard
niet doen. Wel zullen we tijdens de reis geschikte stukken
van het traject belopen. We letten dan goed op de zwaarte
van het traject (weinig stijgingen of dalingen, stukken van
maximaal 3 à 5 km per dag en op de koelste momenten van
de dag). Uiteraard geldt hiervoor wel dat u goed ter been
dient te zijn en misschien ook wel een beetje hiervoor getraind moet hebben. Zo komt u uiteindelijk per bus aan in
Santiago, maar zult u ook de nodige kilometers wandelend
hebben afgelegd.
Ik ben wel geïnteresseerd in zo’n reis, maar dat lopen zie ik
niet zitten. Kan ik dan toch mee?
Jazeker. Dat is precies zoals we het bedacht hebben. De reis
zal bestaan uit stadsbezichtigingen en concert- en museumbezoeken. Eigenlijk zoals al onze MUSICO Reizen eruit zien.
De wandelingen vormen dus een extra toevoeging. Als u fysiek niet in staat bent om dergelijke wandelingen te maken,
kunt u toch de reis meemaken. De bus blijft altijd bij onze
groep en u heeft dan wat extra vrije tijd. Of u kunt bijvoorbeeld heerlijk op een terrasje de wandelaars binnenhalen. U
kunt ook per dag bepalen of u meeloopt of niet!
Nou, dat klinkt perfect. Kan ik me al inschrijven?
Helaas nog niet. Wij zijn op dit moment druk bezig een
schema uit te zetten, waarin we u muzikaal, cultureel en qua
wandelervaring zo goed mogelijk kunnen verwennen. Hiervoor zijn ook de programmeringen van de Spaanse theaters
en concertzalen nodig. Deze worden over het algemeen wat
later bekend gemaakt dan in Nederland, dus op dit moment
kunnen we nog geen definitieve beslissingen nemen. Onze
voorlopige planning is om de reis in april/mei 2020 te laten
plaatsvinden.
Kunnen jullie me als eerste op de hoogte brengen?
Uiteraard doen we dat graag! Als u een mailtje naar info@
musico.nl stuurt, ontvangt u de reisbeschrijving zodra de reis
bekend wordt gemaakt. Zo weet u zeker, dat u niet achter
het net vist. Buen Camino!
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2 t/m 5 augustus 2019

Brugge
Festival Musica Antiqua
• Een weekend Oude Muziek
in het ‘Venetië van het
Noorden’
• Engelse barokopera: Vox
Luminis met King Arthur
(Purcell)
• Excursies naar het Groeningemuseum en het heropende Museum Gruuthuse

Henry Purcell

Onze Lieve Vrouwekerk, Brugge

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
02/08 King Arthur (Purcell)
03/08 B.I.G.
04/08 Gracias a la vida
05/08 Vater Unser

6

Brugge
Vrijdag 2 augustus reizen we per touringcar naar Brugge. Hier vindt al jarenlang iedere zomer het Festival Musica
Antiqua (kortweg MA Festival) plaats.
's Avonds voert Vox Luminis in het kader van dit festival King Arthur van Purcell op. ‘Vox Luminis maakt feestje van
King Arthur’ kopte de website Place de
l’Opera afgelopen jaar over deze operaproductie. Purcell noemde het zelf
een 'dramatic opera', een genre dat het
midden houdt tussen toneel en opera.
Bij Vox Luminis gidst een verteller u
door het verhaal dat overigens niets
van doen heeft met de ridders van de
ronde tafel. Inzet van de strijd tussen
de Britse koning Arthur en zijn vijand
Oswald, koning der Saksen, is de hand
van de mooie blinde Emmelijn. Beide
koningen worden terzijde gestaan door
magiërs, aardgeesten en toverkrachten.
Zaterdag 3 augustus bezoeken we het
Groeningemuseum. De vaste collectie
van dit museum toont een rijk en boeiend overzicht van zes eeuwen beeldende kunst in de Zuidelijke Nederlanden.
Hoogtepunt vormt de wereldberoemde
verzameling van Vlaamse Primitieven.
's Avonds voeren het ensemble Zefiro
Torna en figurentheater Ultima Thule
de voorstelling B.I.G. op. Het is een
verhaal over ongebreidelde groei, over
macht en hebzucht, over de ondergang
van de vooruitgang, met muziek van
Händel en Lully.

€ 795,=
€ 90,=

e
e
e
e

49,=
24,=
29,=
18,=

Zondag 4 augustus bezoeken we het
recent heropende Museum Gruuthuse.
Lodewijk van Gruuthuse (1427-1492)
was veruit de beroemdste bewoner
van het Gruuthusepaleis. Hij was een
man van aanzien: lid van de Orde van
het Gulden Vlies en vertrouweling van
de Bourgondische hertogen. Begin 15e
eeuw bouwde de familie van Gruuthuse haar oude opslagplaats voor gruut
om tot een luxueuze herenwoning.
Lodewijk voegde er nog een zuidelijke
vleugel met bidkapel aan toe, waardoor een verbinding ontstond met de
Onze-Lieve-Vrouwekerk. In de loop van
de middag gaan we naar Lissewege
waar traditiegetrouw een dag van het
MA Festival plaatsvindt. In de kerk van
Lissewege brengt het ensemble La Chimera onder de titel Gracias a la vida
een hommage aan de muziek van Latijns-Amerika uit de barok met uitstapjes naar het heden.
Maandag 5 augustus nemen we afscheid van Brugge en het MAfestival
met een concert door het Ensemble
Clematis en de Franse countertenor
Paulin Bündgen die onder de titel Vater
Unser spirituele concerten en Lutherse
cantates uit de 17e eeuw uitvoeren.
Deze cantates vallen op door hun diepe
expressiviteit. Een waardige afsluiting
van het MA Festival. In de loop van de
middag reizen we terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Brugge v.v. •
Transfers en vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
het 4-sterren NH Hotel Brugge • 3 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicoloog Michel Khalifa
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Arnhem, Driebergen-Zeist,
Utrecht, Amsterdam en Breda • Exclusief
vervoer van en naar de opstapplaatsen,
overige maaltijden, consumpties & uitgaven
van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

9 t/m 12 augustus 2019

Stockholm & Drottningholm
Opera in originele theaters
Vrijdag 9 augustus vliegen we rechtstreeks naar Stockholm. ‘s Middags
bezoeken we het Stadshuset, de plek
waar het jaarlijkse banket plaatsvindt
ter ere van de Nobelprijswinnaars.
Zaterdag 10 augustus verkennen we
onder leiding van een gids Stockholm.
De geschiedenis van de stad begint in
Gamla Stan, de oude binnenstad, die
goed bewaard is gebleven. Aan het
einde van de middag gaan we naar
Theater Confidencen - het oudste rococotheater van Zweden, gelegen in
het park rondom het Ulriksdal Paleis.
In dit theater vindt deze avond een opvoering plaats van Acis & Galatea, een
‘masque’ van Händel naar een van de
Metamorfosen van Ovidius. De nimf
Galatea wacht op haar geliefde, de
herder Acis, maar deze wordt door een
medeminnaar, de cycloop Polyphemus,
onder een rotsblok verpletterd. Natuur,
mensen en goden treuren om de herder. Zijn wegvloeiende bloed doet dan
een nieuwe bron ontspringen.
Zondag 11 augustus varen we door
de archipel van Stockholm, een verzameling van bijna 30.000 eilanden,
naar Drottningholm. Dit paleizencomplex wordt ook wel beschouwd als het
Versailles van Zweden. Er is een groot
park, een Chinees paviljoen (Kina Slott)
en een oud slottheater. Deze gebouwen behoren allemaal tot het UNESCO
Werelderfgoed. Het slottheater is een
van de best bewaarde baroktheaters

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
10/08 Acis & Galatea (Händel)
11/08 Ariodante (Händel)

Stockholm
in Europa. Zijn hoogtepunt beleefde
het theater in de 18e eeuw onder koning Gustaaf III, die zelf voor het theater schreef en zelfs als toneelspeler
optrad. Na zijn dood raakte het theater
in vergetelheid; het werd pas aan het
begin van de 20e eeuw herontdekt en
gerenoveerd. In dit theater kunt u deze
middag Händels opera Ariodante zien.
De liefdesgeschiedenis tussen titelheld
Ariodante en Ginevra toont aan dat
eerlijkheid het langst duurt. De liefde
tussen Ariodante en Ginevra lijkt in eerste instantie succesvol gedwarsboomd
te worden door Polinesso. Maar als
Dalinda - op haar beurt verliefd op Polinesso - er achter komt hoe de vork in
de steel zit, licht zij Ariodante in. Uiteindelijk kan Ariodante zijn eer en die van
Ginevra redden.
Maandag 12 augustus bezoeken we
het Vasa Museum. Dit meest bezochte
museum van Stockholm is op te vatten als een groot schip dat uit verschillende niveaus of 'dekken' bestaat. Binnen kunt u het oudst gerestaureerde
oorlogsschip ter wereld bewonderen:
de Vasa. Tijdens zijn eerste zeevaart in
1628 zonk het schip door het overgewicht van de lading. Dankzij het zoute
water van de Baltische Zee is het uitzonderlijk goed bewaard gebleven. In
de loop van de middag keren we terug
naar Nederland.

• Tweemaal Händel-opera:
Ariodante & Acis and
Galatea
• Drottningholm, een
vergeten baroktheater
• Confidencen, oudste
rococotheater van Zweden

Confidencen

Drottningholm

Georg Friedrich Händel

€ 1.275,=
€ 120,=
e 49,=
e 125,=

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-sterren Hotel Scandic Klara in
Stockholm • 3 diners of lunches in goede
restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44) • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door letterkundige Sandra Overdijk
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

7

14 t/m 17 augustus 2019

Glyndebourne
Opera Festival
• Operafestival met
beroemde pauze-picknick
• Stijlvol logeren in Ashdown
Park Hotel
• Excursies naar Royal
Pavilion in Brighton &
Charleston House

Royal Pavilion, Brighton

Charleston House

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
15/08 Rinaldo (Händel)
16/08 Rusalka (Dvořák)

Glyndebourne
Woensdag 14 augustus vliegen we aan
het begin van de middag per directe
British Airways-vlucht naar Londen
Gatwick. We nemen onze intrek in het
bijzonder stijlvolle Ashdown Park Hotel. Dit bijzondere buitenverblijf ligt in
hartje Sussex en wordt omgeven door
een groot park.
Donderdag 15 augustus besteden we
aandacht aan de grotere badplaats in
East Sussex, Brighton. Hier ligt het beroemde Royal Pavilion. Architect John
Nash toverde het paviljoen in 1815 op
verzoek van King George IV (‘the Mad
King’) om van een classicistisch gebouw tot een tempel met invloeden
uit onder meer China en India. Het
Glyndebourne Festival ontvangt in de
prachtige tuin en het stijlvolle mansion
op-en-top geklede bezoekers - smoking
en avondkleding zijn standaard - die in
het privétheater operavoorstellingen
van buitengewone klasse willen bijwonen. De voorstelling van deze avond is
de barokopera Rinaldo van Händel. Aan
deze productie van regisseur Robert
Carsen werken onder meer het Orchestra of the Age of Enlightenment, Elizabeth DeShong als Rinaldo, Tim Mead
als Goffredo en Jakub Józef Orliński als
Eustazio mee. De opera is gebaseerd
op het epos La Gerusalemme Liberata
van Tasso. Het verhaalt over de liefde
van Rinaldo en Almirena rond 1100 in
Jerusalem. Verleiding, verovering, begeren en weerbaarheid vormen de uitdagingen voor titelheld Rinaldo.

€ 1.395,=
€ 150,=
e 245,=
e 245,=

Vrijdag 16 augustus bezoeken we het
bijzondere Charleston House & Gardens, het buitenhuis van de schilderes
Vanessa Bell. Het huis met zijn rijkbeschilderde muren, deuren en meubels was de ontmoetingsplaats van de
vriendenkring van Vanessa Bell en haar
zus Virginia Woolf, een groep Britse
schilders en schrijvers die in de jaren
’20 en ’30 furore maakte onder de
naam Bloomsbury Group. Vandaag presenteert Glyndebourne Opera Dvořáks
Rusalka, met in de rol van Rusalka Sally
Matthews en als Ježibaba Patricia Bardon. Zonder twijfel is deze sprookjesopera niet alleen Dvořáks beste, maar
ook populairste muziekdramatische
creatie. Dat die populariteit gedeeltelijk
te danken is aan een van de meest sublieme sopraanaria’s uit de geschiedenis van de opera, namelijk het prachtige
‘Lied voor de Maan’ door de titelrolvertolkster, is evident. Maar ook introverte
sferen, de briljante instrumentatie en
de melodische vindingrijkheid, waarmee Dvořák vaak teruggrijpt op de muzikale tradities van zijn geboorteland,
maken deze opera ongekend populair.
In de pauze van deze voorstelling staat
voor u een picknick gereed in de prachtige tuin van het landgoed!
Zaterdag 17 augustus vliegen we in het
begin van de avond terug naar Amsterdam.

Inbegrepen in basisreissom:
British Airways-vluchten met belastingen en
toeslagen • Transfers en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen op basis van logies en
ontbijt in het 4-sterren Ashdown Park Hotel
in East Grinstead • 3 diners of lunches in
goede restaurants (incl. picknick Glyndebourne) • Ruimbagage • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door kunsthistorica Nanda Geerling
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van en naar
Schiphol, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard • Meer
informatie op www.musico.nl

8

14 t/m 18 augustus 2019

Neusiedler See
Oostenrijkse openluchtfestivals
Woensdag 14 augustus vliegen we
naar Wenen, vanwaar we per touringcar naar Podersdorf am See reizen. De
'See' in kwestie is de Neusiedler See,
waar iedere zomer de Seefestspiele
Mörbisch plaats vinden.
Donderdag 15 augustus krijgen we een
rondleiding in het Esterházy-paleis in
het nabijgelegen stadje Fertöd. De vorstenfamilie Esterházy had van oudsher
zijn residentie in Eisenstadt maar de
voorbeelden van de koninklijke paleizen in Versailles en Schönbrunn zette
een telg uit deze familie, Miklós Esterházy, ertoe aan het jachtslot van de familie om te bouwen tot de Hongaarse
evenknie van deze enorme, barokke
complexen. Aan het eind van de middag varen we vanaf ons hotel over de
Neusiedler See naar Mörbisch. Hier
wordt bij de Seefestspiele Mörbisch de
operette Das Land des Lächelns - met
de evergreen ‘Dein ist mein ganzes
Herz’ - van Lehár opgevoerd. Deze operette over de hopeloze liefde tussen de
Chinese prins Sou-Chong en de Weense
gravin Lisa was vanaf de wereldpremière in 1929 in Berlijn Lehárs grootste triomf sinds Die lustige Witwe.
Vrijdag 16 augustus bezoeken we Bratislava. Deze charmante stad vol barokke huizen en monumentale gebouwen
laat zien dat Bratislava doordrenkt is
van geschiedenis. Vooral nadat Boeda in de 16e eeuw in Turkse handen
kwam, groeide Bratislava (of Pozsony

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
15/08 Das Land des Lächelns (Lehár)
16/08 Die Zauberflöte (Mozart)
17/08 Haydn Philharmonie

Neusiedler See

zoals de stad in die tijd heette) uit tot
een bloeiende en welvarende hoofdstad. De Hongaarse koningen werden
voortaan hier gekroond, tot Boeda in
1848 het heft weer zelf in handen nam.
's Avonds kunt u op een heel bijzondere locatie Die Zauberflöte (Mozart)
zien. De Römersteinbruch in St. Margarethen is een van Europa's grootste
en oudste steengroeven. Het zanderige kalksteen werd hier eeuwenlang
afgegraven. Een deel ervan werd zelfs
gebruikt voor de restauratie van de
Stephansdom en de gebouwen aan de
Ringstraße in Wenen. De groeve vormt
nu een indrukwekkend decor voor concerten en operavoorstellingen.
Zaterdag 17 augustus gaan we 's middags naar Eisenstadt. Juist in dit stadje
vond de familie Esterházy haar thuisbasis. De Esterházy's vormden eeuwenlang een van de grootste en rijkste
adellijke geslachten van Midden-Europa. Hun verspreide bezittingen reikten
van het Oostenrijkse Burgenland tot in
het Roemeense Transsylvanië. In Eisenstadt zijn nog steeds veel sporen te vinden van de beroemdste hofcomponist
van de familie Esterházy: Joseph Haydn.
's Avonds vindt er in het stadskasteel
van de familie Esterházy een concert
plaats door het Janoschka Ensemble en
de Haydn Philharmonie.

• ‘Dein ist mein ganzes Herz’
bij de Seefestspiele
Mörbisch
• Die Zauberflöte in machtig
decor van Römersteengroeve
• Excursies naar Eisenstadt en
Fertöd, het land van Haydn
• Bezoek aan Bratislava

Esterházy in Fertöd

Wenen
Podersdorf
am See

Zondag 18 augustus vliegen we 's middags terug naar Nederland.

€ 1.385,=
€ 120,=
e 88,=
e 129,=
e 69,=

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 Hotel Seewirt in
Podersdorf am See • 4 diners of lunches
in goede restaurants • Ruimbagage (zie
bagageregeling op pagina 44) • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige reisleiding door musicus Harry-Imre
Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Het is mogelijk deze reis te
verlengen met een verblijf in Wenen,
9
informeer naar de mogelijkheden •
Meer informatie op www.musico.nl

9 t/m 13 september 2019

Boekarest
Enescu Festival

Boekarest

• Wereldberoemde musici
bijeen in Roemeense
hoofdstad: Bryn Terfel,
Kristine Opolais, Rolando
Villazón, Gautier Capuçon
& Ray Chen
• Verlenging: langs de
kloosters van Moldavië

Ray Chen

Kristine Opolais

Rolando Villazón

Maandag 9 september vliegen we naar
Boekarest waar ’s avonds sopraan Kristine Opolais bij de Staatskapelle Dresden liederen van Enescu ten gehore
brengt. Verder staat op het programma
de Vierde Symfonie van Brahms. Enescu
schreef een groot aantal liederen maar
de meeste ervan hield hij - onmenselijk
kritisch als hij was op zijn eigen werk buiten zijn officiële oeuvrelijst. Slechts
drie cycli gaf hij een opusnummer,
waaronder de Sept chansons de Clément Marot. Clément Marot was een
dichter uit de renaissance die elegante
en wereldse poëzie schreef.
Dinsdag 10 september bezichtigen we
Boekarest. In tegenstelling tot veel andere Europese hoofdsteden is Boekarest niet een heel oude stad. De eerste
vermelding dateert uit 1459. Maar de
stad ontwikkelde zich snel en kreeg in
de 19e eeuw de bijnaam Parijs van het
Oosten. ‘s Middags geeft tenor Rolando
Villazón samen met pianist Carrie-Ann
Matheson een recital. Op de lessenaars
van het Roemeens Nationaal Jeugdorkest en pianist Nobuyuki Tsujii staat 's
avonds onder meer het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov.
Woensdag 11 september bezoeken we
het Museum George Enescu en de Stavropoleoskerk, een oosters-orthodoxe
kerk uit 1724. Aan het einde van de
middag leidt Maxim Vengerov het Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Samen met cellist Gautier Capuçon

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
09/09 Staatskapelle Dresden
10/09 Rolando Villazón/Carrie-Ann Matheson
10/09 Roemeens Nationaal Jeugdorkest
11/09 Orchestre Philharmonique de Monte Carlo/Maxim Vengerov
11/09 State Academic Orchestra of Russia/Jurowski
12/09 Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo/Bryn Terfel
12/09 State Academic Orchestra of Russia/Ray Chen
10

€ 1.255,=
€ 190,=

e
e
e
e
e
e
e

57,=
57,=
57,=
57,=
57,=
57,=
57,=

speelt het orkest onder andere de zwierige Rococovariaties van Tsjaikovski. 's
Avonds speelt het State Academic Orchestra of Russia de Tweede Symfonie
van de naamgever van het festival, George Enescu. In deze Tweede Symfonie
mengt Enescu de klankbeelden van Debussy met volksmelodieën uit zijn eigen
vaderland, het geheel weer ingebed in
de romantische Duits-Oostenrijkse traditie van Mendelssohn tot aan Strauss.
Donderdag 12 september bezoeken we
het Kunstmuseum. 's Middags heeft u
de mogelijkheid om bariton Bryn Terfel te horen. Samen met het Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo voert
hij aria's van Verdi en Wagner uit. 's
Avonds kunt u nogmaals het State Academic Orchestra of Russia horen, nu
met violist Ray Chen in het Vioolconcert
van Korngold en de Manfred Symfonie
van Tsjaikovski.
Vrijdag 13 september vliegen we aan
het eind van de middag terug naar Nederland.
Verlenging: langs de kloosters van
Moldavië
U kunt deze reis verlengen met een tocht
langs de kloosters van Moldavië. U bezoekt onderweg onder meer het antieke
Sighisoara, het Agapia Klooster met zijn
mooie iconen, het Voronetklooster met
zijn beroemde Voronet-blauwe muurschilderingen en het bergstadje Sinaia, de
'Parel van de Karpaten'. De volledige reisbeschrijving is te lezen op www.musico.nl
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 Mercure Bucharest City Center
in Boekarest • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage (zie bagageregeling
op pagina 44) • Deskundige reisleiding door
musicus Satu Hoogeveen
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

19 t/m 23 september 2019

Český Krumlov
Barokfestival in Zuid-Bohemen
Donderdag 19 september vliegen we
naar Praag, vanwaar we per touringcar
naar Zuid-Bohemen rijden. We verblijven in Hotel Zlaty Andel, centraal gelegen op de historische Grote Markt in
Český Krumlov.
Vrijdag 20 september verkennen we
Český Krumlov, zonder twijfel de mooiste stad van Zuid-Bohemen. Het stadje
was na de Tweede Wereldoorlog flink
in verval geraakt, maar vrijwel direct
na het verdwijnen van het IJzeren Gordijn begon men met het herstel van de
historische binnenstad. Resultaat: een
prachtig centrum dat sinds 1992 trots
op de werelderfgoedlijst van UNESCO
staat. In het Sint Claraconvent in Český
Krumlov brengen Lucie Rozsnyó (sopraan), Miloslav Študent (luit/theorbe/
barokgitaar) onder de titel Virtues &
Vices 17e-eeuwse Italiaanse geestelijke
muziek.
Zaterdag 21 september krijgen we een
rondleiding door het kasteel van Český
Krumlov. Het gotische kasteel werd in
de 13e eeuw gebouwd door de heren
van Krumlov en in de loop der eeuwen diverse keren aangepast aan de
smaak van de tijd. Eerst verbouwden
Italiaanse bouwkundigen het kasteel
tot een renaissancistisch verblijf. In de
17e eeuw volgden verbouwingen in de
barokstijl, waarbij ook een barokke kasteeltuin werd aangelegd. In de voormalige stallen van het kasteel speelt het
Fibonacci Kwartet vanmiddag werken

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag

Theater in kasteel Český Krumlov

van Mozart, Kraus en Beethoven. In het
voormalige Jezuietenklooster geeft het
Calamus Consort 's avonds onder de
titel Van chalumeaux tot bassethoorn
een overzicht van 18e-eeuwse blaasmuziek. Aansluitend is in de tuinen van
het kasteel het Theatrum Pyrotechnicum een reconstructie van een 18eeeuws vuurwerk te zien.

• Barokfestival op verschillende locaties in een sprookjesachtig, Tsjechisch stadje
• Český Krumlov: parel van
Zuid-Bohemen
• 18e-eeuws baroktheater
met authentieke decors en
machinerie

Zondag 22 september voert Ensemble Damian 's morgens in de Corpus
Christi Kloosterkerk muziek uit van 18eeeuwse Boheemse componisten van de
Orde der Piaristen. ’s Middags brengen
we een bezoek aan het Marionettenmuseum. De collectie van het museum
geeft een fraai overzicht van oude Tsjechische marionetten en complete poppentheaters waarmee opera’s als Die
Zauberflöte en Don Giovanni van Mozart werden opgevoerd. In het baroktheater van het kasteel Český Krumlov
kunt u vanavond de barokopera Demofoonte van Hasse zien.
Maandag 23 september bezoeken we
eerst České Budějovice, de bakermat
van het bekende biermerk Budweiser.
De stad heeft een indrukwekkend plein
met een overvloed aan mooie gevels
en een prachtig barokke fontein uit de
18e eeuw. Markant is ook Černá Věž,
de Zwarte Toren, een imposante wachttoren van 72 meter hoog. Aan het eind
van de middag vliegen we vanuit Praag
terug naar Nederland.

€ 1.275,=
€ 120,=

Stel zelf uw muziekprogramma samen:
20/09 Virtues & Vices
incl.
21/09 Fibonacci Kwartet 		incl.
21/09 Calamus Consort		incl.
21/09 Theatrum Pyrotechnicum (barok vuurwerk)		incl.
22/09 Ensemble Damian		incl.
22/09 Demofoonte (Hasse)
e 98,=

Český Krumlov

Theatrum Pyrotechnicum

Praag
Český Krumlov

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-sterrenhotel Zlaty Andel in Český
Krumlov • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44 • 4 barokconcerten +
barok vuurwerk • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Deskundige reisleiding door
musicus Diana Bohnenberger
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaart voorstelling, vervoer van en naar
Schiphol, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Het is ook mogelijk
deze reis met een verblijf in Praag te
verlengen. Infomeer naar de mogelijk11
heden • Meer informatie op
www.musico.nl

26 t/m 30 september 2019

Heidelberg & Schwetzingen
Mozartfest in Schloß Schwetzingen
• Mozarts Don Giovanni in
authentiek rococotheater
• Dom Speyer, werelderfgoed
UNESCO
• Heidelberg: oudste
universiteitsstad

Dom van Speyer

Van Baerle Trio

Familie Mozart (Delle Croce)

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
27/09 Bella Musica
28/09 Don Giovanni (Mozart)
29/09 Van Baerle Trio

12

Schlosstheater Schwetzingen

Donderdag 26 september reizen we
per touringcar naar Heidelberg. In het
naburige Schwetzingen vindt jaarlijks
een Mozart Festival plaats ter herinnering aan het feit dat Mozart het stadje
driemaal bezocht. Eenmaal als zevenjarig wonderkind en tweemaal volwassene. Mozart dirigeerde hier onder meer
zijn opera Le nozze di Figaro.
Vrijdag 27 september krijgen we een
rondleiding door Heidelberg dat een
rijk verleden kent. Hier werd immers
in 1386 de Ruprecht-Karls-Universität
gesticht, de oudste Duitse universiteit.
De stad was bovendien sinds de middeleeuwen de residentie van de paltsgraaf aan de Rijn, een van de keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk. 's
Avonds speelt in de Mozartsaal van het
slot Schwetzingen het Bella Musica, de
‘Junge Botschafter der Europäischen
Mozartwege’, een Europees orkestproject van het nieuw opgerichte jugendsinfonieorchester Salzburg. Het orkest
viert dit jaar de 300e verjaardag van Leopold Mozart en speelt muziek van vader en zoon Mozart en van Johann Stamitz. Deze Stamitz was kapelmeester
van het hoforkest van de keurvorst van
Mannheim en de ‘founding father' van
de zogenaamde Mannheimer Schule
waar Mozart jr. zich zeer door zou laten
leiden.
Zaterdag 28 september krijgen we
een rondleiding door het slot Schwetzingen. De kunstzinnige keurvorst Carl

€ 1.195,=
€ 120,=
e 47,=
e 78,=
e 36,=

Theodor von der Pfalz verbouwde in
de 18e eeuw de burchtachtige jachtresidentie van zijn voorvaderen tot een
luxueus zomerverblijf: een 'Versailles
in het klein'. Opvallend is de 'cirkel', de
halfronde bouwwerken van maar één
verdieping aan beide zijden van het
kasteel. In een van deze vleugels liet
de keurvorst een schitterend theater in
rococostijl inpassen. In dit theater - dat
nog steeds in originele staat verkeert kunt u vanavond Mozarts Don Giovanni
zien. De opera over de klassieke figuur
Don Juan is een mengeling van luchtige
en komische muziek afgewisseld met
donkere dramatische scènes. Het affiche voor de opera sprak dan ook nadrukkelijk van een 'dramma giocoso'.
Zondag 29 september speelt het Nederlandse Van Baerle Trio (met pianist
Hannes Minnaar, violist Maria Milstein
en cellist Gideon den Herder) in de
Jagdsaal van slot Schwetzingen werken
van Mozart, Schumann en Schubert.
's Middags verkennen we Speyer. De
enorme en majestueuze Kaiser- und
Mariendom zu Speyer (werelderfgoed
van UNESCO) was toonaangevend voor
de romaanse bouwkunst. De keizersdom heeft zwaar te lijden gehad van
oorlog en revolutie in de 17e en 18e
eeuw maar werd herbouwd en gerestaureerd. De 46 meter lange crypte is
nog in originele staat.
Maandag 30 september rijden we na
het ontbijt terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Heidelberg
v.v. en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het
4-sterrenhotel Crowne Plaza Heidelberg •
4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicologe
Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem •
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

29 september t/m 3 oktober 2019

Hamburg
Elbphilharmonie
Zondag 29 september reizen we via diverse opstapplaatsen in Nederland per
touringcar naar Hamburg.
Maandag 30 september 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. Het Philharmonische Staatsorchester Hamburg speelt
onder leiding van Ariane Matiakh werken van Berlioz, Mendelssohn en de
liedcyclus voor mezzosopraan en orkest
La canzone dei ricordi van Martucci.
Dinsdag 1 oktober 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

Káta Kabanová
ook kunt horen! De Staatsoper Hamburg brengt vanavond Janáčeks opera
Káta Kabanová in een enscenering
van regisseur Willy Decker. Janáčeks
platonische liefde voor de veel jongere Kamila Stösslová was zijn grote
inspiratiebron in zijn latere werken.
Het leven van de hoofdpersoon Káta is
vooral de verbeelding van de strijd om
vrijheid, van de strijd zich te ontworstelen aan de alles overheersende morele
druk van de boerengemeenschap. De
oude tradities van deze gemeenschap
worden vertolkt door Kabanicha, de
schoonmoeder van Káta Kabanová.
Het psychologisch drama wordt ondersteund door grandioze muziek.
Woensdag 2 oktober ontdekken we
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 UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Bij de Staatsoper
Hamburg staat Verdi’s Nabucco op het
programma. Regisseur is de Rus Kirill Serebrennikov, die door huisarrest
(tot april 2019) geen telefoon mocht
gebruiken, het land niet mocht verlaten en alleen met zijn familie contact
mocht hebben. Desondanks slaagde
hij er in deze periode toch in om op afstand onder meer Nabucco voor Hamburg te regisseren.
Donderdag 3 oktober reizen we terug
naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
30/09 Philharmonisches Staatsorchester Hamburg
01/10 Káta Kabanová (Janáček)
02/10 Nabucco (Verdi)

€ 1.295,=
€ 120,=
e 69,=
e 74,=
e 89,=

• Elbphilharmonie, ‘ein neues
Wahrzeichen der Stadt’
• Hamburg in baksteen: van
gotiek tot expressionisme
• Van klavecimbel tot Steinway in Museum für Kunst
und Gewerbe

Elbphilharmonie

Speicherstadt
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 Reina Boelens
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
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
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3 t/m 7 oktober 2019

Parma
Verdi Festival
• Opera’s en concerten in
Verdi-stad Parma
• Excursie naar Verdi’s
geboortegrond
• Bezoek aan vioolbouwatelier in Cremona

Baptisterium, Parma

Stradivarius inspecteert een viool

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
04/10 Filarmonica Arturo Toscanini
05/10 Luisa Miller (Verdi)
06/10 Aida (Verdi)
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Giuseppe Verdi
Donderdag 3 oktober vliegen we naar
Bologna, vanwaar we per touringcar
verder reizen naar Parma. Hier vindt
ieder najaar het Verdi Festival plaats,
met niet alleen voorstellingen in Verdi's
favoriete Teatro Regio maar ook in het
nabijgelegen Busseto, het stadje waar
Verdi de basis voor zijn muzikale opleiding kreeg.
Vrijdag 4 oktober verkennen we met
een gids de binnenstad van Parma.
Absoluut hoogtepunt is de kathedraal
met de beroemde achtkantige doopkapel waarvan vooral het plafond opzien
baart. Maar ook het Piazza Garibaldi,
het prachtige Teatro Farnese en het Verdi-monument op het Piazza della Pace
zijn zaken die u gezien moet hebben. In
het Teatro Regio dirigeert Roberto Abbado het Filarmonica Arturo Toscanini
en het Coro del Teatro Regio di Parma.
Op het programma staan instrumentale
werken en koren uit opera’s van Verdi,
Delibes, Bizet en Meyerbeer.
Zaterdag 5 oktober staat de beroemde
muziekstad Cremona op het programma. In de loop van de ochtend bezoekt
u een atelier voor vioolbouw en komt
u meer te weten over de traditie van
de Stradivarius-viool. Cremona is naast
de vioolbouw ook bekend door haar
muzikale zonen Claudio Monteverdi
en Amilcare Ponchielli. 's Avonds kunt
u in de Chiesa di San Francesco del
Prato van Parma Luisa Miller zien. Het
is de derde opera van Verdi naar een

€ 1.575,=
€ 343,=
e 105,=
e 235,=
e 205,=

toneelstuk van Friedrich Schiller. Het is
een verhaal waarin zelfzuchtigheid en
machtsbewustzijn een grote rol spelen.
Graaf Walter wil zijn ambities botvieren
door zijn zoon Rodolfo uit te huwelijken
aan een hertogin. Maar Rodolfo is verliefd op Luisa Miller, de dochter van een
oude soldaat.
Zondag 6 oktober rijden we 's middags
via Verdi's geboortegrond in Le Roncole
naar Villa Verdi, een prachtig landgoed
waar Verdi een groot deel van zijn leven
woonde. In Busseto bezoeken we het
Casa Barezzi, waar Verdi een deel van
zijn jeugd doorbracht. Aansluitend kunt
u in het Teatro Verdi in Busseto een opvoering bijwonen van Aida, in een regie van de onlangs overleden regiseur
Franco Zeffirelli.
Maandag 7 oktober bezoeken we de
Galleria Nazionale. De basis voor dit
museum (met werken van Corregio,
Leonardo da Vinci en Fra Angelico) is
gelegd door de familie Farnese, in de
renaissance veruit de belangrijkste familie in Parma. Door verhuizingen en
oorlogen raakten de familiebezittingen
verspreid door heel Italië, maar dankzij
kordaat optreden van de hertogin Marie Louise in de 19e eeuw keerde een
deel van de kunstcollectie terug naar
Parma. Na het museumbezoek reizen
we per touringcar naar Bologna voor
de terugvlucht 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 het 4-sterren Novotel Parma
Centro • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44) • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door kunsthistorica Saskia Cohen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

8 t/m 10 oktober 2019

Antwerpen
Verdi in de diamantstad
Dinsdag 8 oktober reizen we per trein
naar Antwerpen waar we intrek nemen
in het moderne viersterren Hyllit Hotel
aan De Keyserlei. 's Middags brengen
we een bezoek aan het Rubenshuis.
Het Rubenshuis is de plaats waar men
het dichtst bij de leefwereld van de
grootste barokkunstenaar ten noorden
van de Alpen komt. In dit paleisachtige
decor bracht de schilder Peter Paul Rubens 25 jaar van zijn leven met zijn gezin door. 's Avonds kunt u bij de Opera
Vlaanderen een opvoering van Verdi's
Messa da Requiem bijwonen. Een gebrek aan eer voor de nationale boegheld Alessandro Manzoni bracht Verdi
ertoe een requiem te schrijven voor de
man die hij zo hoog achtte. Maar is de
Messa da Requiem werkelijk kerkmuziek of stiekem toch een opera? Menig
muziekcriticus schreef zijn pen erover
leeg, maar doet het werkelijk ter zake?
Nooit eerder werd de dag des oordeels
zo overweldigend verklankt als in Verdi's stormachtige 'Dies irae', dat opent
met de vier iconisch geworden donderslagen. En gelukkig verlost Verdi zijn
toehoorders tot slot met het zalvende
‘Libera me’.
Woensdag 9 oktober gaan we naar het
Museum Plantijn-Moretus. Sinds 2005
staat het 16e-eeuwse woonhuis en atelier van de familie Plantijn-Moretus op
de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De
Officina Plantinia was de beroemdste
drukkerij van Europa en een centrum
van humanisme en wetenschap. De

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
08/10 Messa da Requiem (Verdi)
09/10 Don Carlos (Verdi)
09/10 Don Giovanni (Mozart)

Museum Plantijn-Moretus
familie Plantijn-Moretus behoorde tot
de top van de 16e-eeuwse Europese
diplomatie en intelligentsia en speelde
in de kennisverspreiding over Europa
een kapitale rol. De drukkerij bevindt
zich nog in ongeschonden staat en in
het oorspronkelijke interieur van de
patriciërswoning vindt men niet alleen
antieke meubelen, wandtapijten maar
ook kunstwerken van onder meer Rubens, Quellin en Van Mildert. Bij de
Opera van Vlaanderen vindt vanavond
een opvoering van Don Carlos plaats de tragedie over de onmogelijke liefde
tussen de Spaanse koningszoon Carlos
en zijn jonge stiefmoeder Elisabeth - in
de definitieve vorm die Verdi gaf aan
zijn Franstalige Grand Opéra. In De Singel in Antwerpen leidt Kenneth Montgomery het Orkest van de Achttiende
Eeuw en Cappella Amsterdam in een
semiconcertante opvoering van Mozarts Don Giovanni. ‘Wie ik ben, zal je
nooit weten!’ Met deze raadselachtige
woorden voert Mozart zijn titelheld
Don Giovanni ten tonele en brengt een
tijdloos verhaal over de ondergang van
de losbandige vrouwenversierder die
voor vele interpretaties open staat. Is
Don Giovanni een schurk die eindelijk
gestraft wordt voor zijn wandaden, of
is hij een radicale voorvechter van het
vrijheidsideaal?
Donderdag 10 oktober krijgen we een
rondleiding door de Vlaamse Opera. In
de loop van de middag keren we terug
naar Nederland.

€ 655,=
€ 80,=
e 69,=
e 97,=
e 46,=

• Tweemaal Verdi bij de
Opera Vlaanderen: Messa
da Requiem & Don Carlos
• Driemaal Antwerpen:
Rubenshuis, Opera
Antwerpen & Museum
Plantijn-Moretus

Giuseppe Verdi

Opera Antwerpen

Peter Paul Rubens
Inbegrepen in de basisreissom:
Reis per IC-trein (1e klasse) naar Antwerpen v.v. en vervoer ter plaatse • 2 overnachtingen op basis van logies en ontbijt
het viersterren Hyllit Hotel in Antwerpen
• 2 lunches of diners in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicologe
Susan Dorrenboom
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Schiphol,
Rotterdam en Breda • Exclusief toegangskaarten concerten en voorstelling, 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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9 t/m 12 oktober 2019

Lille
Esprit Culturel in Noord-Frankrijk

Orchestre National de Lille

• ‘Parijs van het Noorden’
met hoogwaardig aanbod
van opera & concert
• Emmanuelle Haïm dirigeert
de semi-opera The Indian
Queen
• Musée La Piscine: kunst in
een art-decozwembad

Woensdag 9 oktober reizen we via verschillende opstapplaatsen per touringcar naar Lille. Deze Franse stad kende
zijn grootste groei tijdens de industriële
revolutie. In deze periode groeit en
bloeit de stad tot zijn huidige grootte.
Door het grote aantal bezienswaardigheden, musea en het prachtige oude
centrum wordt de stad ook wel het 'Parijs van het Noorden' genoemd. In het
Auditorium du Nouveau Siècle speelt
het Orchestre National de Lille onder
leiding van Jan Willem de Vriend werken van Schubert (Ouvertüre ‘im italienischen Stile’), Beethoven (Tweede Pianoconcert, met als solist Dejan Lazić)
en Haydn (’Roffel’-Symfonie).

Emmanuelle Haïm

Donderdag 10 oktober krijgen we een
rondleiding in Lille. Het is een stad
waarvan het centrum sinds 1965, onder
impuls van 'Les Amis des Vieilles Pierres', grotendeels werd gerestaureerd.
De meeste gevels waren verborgen geraakt onder dikke lagen pleisterwerk.
Langzamerhand werden krottenwijken
getransformeerd in zeer exclusieve
straten, waar luxueuze winkels zich
vestigden. De 'Lillois-stijl' is uniek in het
gebruik van een mengeling van steensoorten. De rondleiding wordt onderbroken voor een lunchpauzeconcert
in het Auditorium du Nouveau Siècle
waar het Forellenkwintet van Schubert
wordt uitgevoerd.

Musée La Piscine

Jan Willem de Vriend

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag

€ 825,=
€ 90,=

Stel zelf uw muziekprogramma samen:
09/10 Orchestre National de Lille/Jan Willem de Vriend
e 58,=
10/10 Forellenkwintet (Schubert)		 incl.
11/10 The Indian Queen (Purcell)
e 69,=
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Vrijdag 11 oktober krijgen we een
rondleiding in het Palais des Beaux Arts
in Lille. In dit imposante gebouw zijn
collecties van Europese schilderkunst
ondergebracht, alsook een kabinet
met tekeningen en schetsen, een collectie antiquiteiten, een afdeling middeleeuwen en renaissance, keramiekverzamelingen uit de 17e en 18e eeuw,
19e-eeuwse Franse beeldhouwwerken
en reliëfplaten uit de 18e eeuw. De
Opéra van Lille brengt vanavond The
Indian Queen van Purcell. Deze semiopera componeerde Purcell in 1695 en
werd na diens dood voltooid door zijn
broer Daniel en is gebaseerd op de verovering van Mexico door de Spanjaarden. Emmanuelle Haïm dirigeert haar
barokensemble Le Concert d’Astrée, de
regie is handen van Guy Cassiers.
Zaterdag 12 oktober bezoeken we in
Roubaix het schitterende museum La
Piscine. Het museum is - zoals de naam
al doet vermoeden - gevestigd in een
oud zwembad. Dit prachtige art-decozwembad alleen al is een bezienswaardigheid! Om ervoor te zorgen dat de
oorspronkelijke functie van het gebouw
niet verloren gaat, is er in het middendeel van het museum nog steeds een
waterpartij aanwezig en komen er uit
de speakers zwembadgeluiden. De
douches en kleedruimtes dienen tegenwoordig als expositieruimte. Na het
museumbezoek rijden we terug naar
Nederland.

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

1 t/m 5 november 2019

Praag
Cultuur met gouden randje in UNESCO-stad
Vrijdag 1 november vliegen we naar
de Tsjechische hoofdstad. 's Avonds
biedt het Nationaal Theater de opera
Werther van Massenet, gebaseerd op
Goethes debuutroman uit 1774, Die
Leiden des jungen Werther.
Zaterdag 2 november verkennen we
Praag. Terwijl het gezag zich verschanste in de burcht op de heuvel, deed men
op de tegenoverliggende oever van
de Moldau allerlei zaken. De drukbezochte marktplaats ontwikkelde zich
tot een voornaam plein, het centrum
van een web van historische straten.
De Oude Stad van Praag (Staré Mesto)
heeft meer middeleeuwse en barokke
verrassingen dan men in een keer kan
opnemen. Maar ook de Nieuwe Stad
van Praag (Nové Mesto) is ouder dan
men op het eerste gezicht zou denken.
Dit stadsdeel is ontstaan in 1348, toen
Karel IV het historische hart van de stad
wilde ontlasten van de mensenmassa's.
Het programma van het Nationaal Theater meldt voor vanavond Un ballo in
maschera van Verdi. De opera is gebaseerd op Eugène Scribes toneelstuk
Gustave III ou le bal masqué. Na de
lafhartige moord op de Zweedse koning Gustav tijdens een hofbal in 1792
mocht een koningsmoord op het toneel
geen doorgang vinden. Verdi moest van
de censuur het stuk verplaatsen naar
het 17e-eeuwse Boston en aanvankelijk
ook het bal schrappen.

Praag

Zondag 3 november heeft als excursie
de burcht op het programma. Borovoj,
de oudst bekende vorst van de Przemysliden, stichtte de burcht in 880. De
huidige gebouwen, waarin de romaanse, gotische en classicistische stijlperioden verankerd zijn, vormen een van de
grootste gesloten paleizencomplexen
ter wereld. In het historische Estates
Theater, de plek waar in 1787 Mozarts
Don Giovanni in première ging, staat
vanavond diens Die Zauberflöte op het
programma.
Maandag 4 november bezoeken we
de joodse wijk (Josefov). Aan het eind
van de 19e eeuw werd deze wijk platgewalst in het kader van een nietsontziend stadsvernieuwingsproject. Enkele historische resten zijn gebleven:
synagogen en een verbazingwekkende
begraafplaats houden stand, omringd door een wijk bestaande uit art
nouveau-appartementencomplexen,
gebouwd op de ruïnes van het middeleeuwse doolhof van straatjes. In het
Estates Theater kunt u deze avond de
voorstelling Valmont zien. Dit is een
ballet met muziek van Franz Schubert
en Pēteris Vasks naar de brievenroman
Les Liaisons dangereuses van de Franse
schrijver Choderlos De Laclos, een klassiek meesterwerk dat verhaalt over
verleiding, wraak en menselijke meedogenloosheid.
Dinsdag 5 november vliegen we in de
loop van de dag terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
01/11 Werther (Massenet)
02/11 Un ballo in maschera (Verdi)
03/11 Die Zauberflöte (Mozart)
04/11 Valmont

€ 1.155,=
€ 100,=

e
e
e
e

49,=
49,=
43,=
35,=

• Stad met uniek karakter
• Opera in het historische
Estates Theater
• Romantiek in Werther
• Excursies naar Staré Mesto,
de burcht en Josefov

Estates Theater

Valmont

Jugendstil in Praag
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 Residence Bologna
in Praag • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44) • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door musicus Harry-Imre Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van
en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Kijk op
www.musico.nl voor meer informatie
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9 t/m 13 november 2019

Luxemburg
Grootse cultuur in klein hertogdom
• Grote meester in klein
Luxemburg: Nikolaï
Lugansky
• MUDAM: een modern fort
vol kunst
• Trier: de oudste stad van
Duitsland

MUDAM (Luxemburg)

La bailleuse (Joseph Kutter)

Zaterdag 9 november reizen we per
touringcar naar Luxemburg. Het Groothertogdom Luxemburg is na Malta weliswaar het kleinste land van de Europese Unie maar ook een van de oudste
landen en bepaald niet zonder betekenis. Luxemburg profileerde zich de afgelopen decennia als grondlegger van
belangwekkende internationale organisaties als de Europese Unie, de NAVO
en de Oeso.
Zondag 10 november verkennen we
de stad. Een bezoek aan LuxemburgStad is een voortdurende ontmoeting
van hoog en laag, werelderfgoed en
natuurschoon, oud en nieuw. Door de
stad stromen twee waterlopen: de Alzette en de Petrusse. Beide hebben in
de loop der tijden diepe dalen uitgesleten. De stad heeft ook maar liefst 110
bruggen en viaducten, waaronder de
beroemde Pont Adolphe. In het Grand
Théâtre staat de opera Macbeth van
Verdi op het programma. Met zijn talenten voor dramatiek toont Verdi indringend hoe de drang naar macht tot
een meedogenloos politiek spel leidt.
Maandag 11 november staat het MUDAM op het programma. Dit museum
voor hedendaagse kunst opende juli
2006 zijn deuren. De architect Ieoh
Ming Pei, een Amerikaan van Chinese
afkomst die vooral bekend is geworden
door zijn piramide voor het Louvre,
tekende voor dit prachtige gebouw.
Hij ontwierp een modern gebouw van

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
10/11 Macbeth (Verdi)
11/11 Philharmonisch Orkest van Oeral/Nikolaï Lugansky
12/11 La bohème (Puccini)
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Nikolaï Lugansky

€ 1.095,=
€ 140,=
e 69,=
e 78,=
e 29,=

steen en glas dat het verloop van de
oude muren van een voormalig fort,
waartegen het museum gebouwd is,
volgt. In de Philharmonie Luxembourg
kunt u 's avonds een concert door
het Philharmonisch Orkest van Oeral
bijwonen dat geheel gewijd is aan het
werk van Rachmaninov. Het orkest begeleidt meesterpianist Nikolaï Lugansky
in de waanzinnige Rhapsodie sur un
thème de Paganini van Rachmaninov
en voert tot slot de koorsymfonie De
klokken uit. Rachmaninov was zeer
content met dit werk, dat een gedicht
van Edgar Allen Poe als basis heeft en
waarin jubel en doodsangst met elkaar
lijken te wedijveren.
Dinsdag 12 november bezoeken we
de tentoonstelling Die luxemburgische
Szessessionsbewegung in het Musée
National d'Histoire et d'Art. De Salon
de la Secession was een avant-gardistische kunsttentoonstelling die werd
gehouden van 1927 tot 1930. Het was
de belangrijkste gebeurtenis van de
Luxemburgse Secession-beweging die
in 1926 was opgericht. In het theater
van Trier kunt u 's avonds La bohème
van Puccini zien.
Woensdag 13 november rijden we na
he ontbijt terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Luxemburg v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen
op basis van logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in Luxemburg • 4 diners of lunches
in goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding door
musicologe Jacqueline van Rooij
Overige informatie:
Opstapplaats: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem •
Exclusief toegangskaarten concert en voorstellingen, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties
& uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

14 t/m 18 november 2019

Salzburg
Opera en concert in Mozarts stad
• Tweemaal opera in het
Landestheater: Oberon &
Lohengrin
• Tweemaal Iceland Symphony Orchestra in het
Große Festspielhaus

Mozartstandbeeld in Salzburg

Getreidegasse Salzburg

Mirabellgarten

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
14/11 Iceland Symphony Orchestra I
15/11 Iceland Symphony Orchestra II
16/11 Lohengrin (Wagner)
17/11 Oberon (Von Weber)

Salzburg

Donderdag 14 november vliegen we
naar München, van waar we per touringcar verder reizen naar Salzburg.
In het Große Festspielhaus speelt het
Iceland Symphony Orchestra onder
leiding van Daníel Bjarnason werken
van Grieg (Peer Gynt-Suite), Mozart
(Hoornconcert, met als solist Radovan
Vlatković) en Sibelius (Derde Symfonie).
Vrijdag 15 november 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
Große Festspielhaus speelt het Iceland
Symphony Orchestra onder leiding van
Daníel Bjarnason werken van Bjarnason
(Pianoconcert, met als solist Vikingur
Olafsson) en Tsjaikovski (Vierde Symfonie). 'De kracht van het lot is te sterk
voor het individu om te weerstaan,'
schreef Tsjaikovski aan zijn beschermvrouw Von Meck als verklaring voor het
karakter van het eerste deel zijn Vierde
Symfonie. Elk deel uit de symfonie kijkt
naar een bepaald facet uit het leven
van Tsjaikovski maar het lot blijkt allesoverheersend te zijn.

€ 1.295,=
€ 120,=

e
e
e
e

79,=
79,=
89,=
54,=

Zaterdag 16 november staat tijdens de
ochtendexcursie de componist Mozart
centraal; we brengen onder meer een
bezoek aan het Mozarthaus. In de Felsenreitschule staat Wagners ‘Romantische Oper in drei Akten’ Lohengrin
op het programma. Wagner noemde
Lohengrin nog een 'romantische opera', hoewel het stuk al vooruit wijst
naar zijn latere muziekdrama's. Echt
romantisch zijn de middeleeuwse sfeer
en de figuur van de Zwaanridder. Hij
bepaalt als een hoger wezen het lot
van de hoofdpersonen. Zijn naam moet
geheim blijven: een typisch sprookjesthema!
Zondag 17 november 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 een opvoering
van de opera Oberon bijwonen. De muziek van Von Weber had in het begin
van de 19e eeuw grote invloed op onder anderen Wagner en Mendelssohn.
Het libretto is een curieuze mengeling
van heroïsche, oosterse en sprookjesachtige motieven.
Maandag 18 november 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 het 4-sterren Achat Plaza
Zum Hirschen Salzburg in Salzburg • 4
diners of lunches in goede restaurants en
consumpties • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44) • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Schiphol • 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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15 t/m 17 november 2019

Luik
Opera aan de Maas
• Tweemaal Opéra Royal de
Wallonie, net over de grens:
Les Pêcheurs de Perles &
Candide
• Oude en nieuwe architectuur in Luik

Station Luik

Annick Massis

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
15/11 Candide (Bernstein)
16/11 Les Pêcheurs de Perles (Bizet)

20

Opéra Royal de Wallonie
Vrijdag 15 november rijden wij vanaf
diverse opstapplaatsen in Nederland
naar Luik waar in de Opéra Royal de
Wallonie vandaag Bernsteins opera
Candide semiscenisch wordt opgevoerd. In de 18e eeuw was de gedachte
dat ‘alles goed komt in de beste van alle
werelden’ misschien nog wel gangbaar,
maar Voltaire maakte daar in zijn Candide gehakt van. Bernstein zag er 1956
een aantrekkelijk gegeven in voor een
gelijknamig werk. Jammer was dat men
lang de kwaliteiten van de muziek niet
onderkende. Deze bevat meeslepende
parodieën op verschillende stijlen als
koraal, wals, tango tot twaalftoonstechniek.

begin meesleept en betovert, en een
aangrijpend verhaal waarin je je helemaal kunt verliezen. Alles draait om
vriendschap, liefde, trouw en verraad.
Het verhaal speelt zich af in een dorpje
in Sri Lanka. De parelvissers Nadir en
Zurga zijn verliefd op dezelfde schoonheid, Leïla (vertolkt door sopraan Annick Massis), maar om hun vriendschap te bewaren beloven ze elkaar
dat ze geen toenadering tot haar zullen
zoeken. Jaren verstrijken en ze verliezen Leïla uit het oog. Maar dan keert
Leïla terug naar het dorp. Nadir herkent
haar en valt voor haar. Hij kan zijn belofte aan Zurga simpelweg niet houden,
en dat heeft grote gevolgen.

Zaterdag 16 november maken we een
rondgang door Luik waarbij we ook
het futuristisch ogend treinstation Liège-Guillemins 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! Op het programma van
de Opéra Royal de Wallonie prijkt vanavond de opera Les Pêcheurs de Perles
(De Parelvissers). Bizet is natuurlijk het
meest bekend van zijn opera-hit Carmen, maar ook Les Pêcheurs de Perles,
ruim twaalf jaar eerder gecomponeerd,
is zeer geliefd. Het werk heeft alles wat
een goede opera moet hebben: fantastische muziek die het publiek vanaf het

Zondag 17 november bezoeken we in
Luik 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, achter de
strakke geometrie van de Franse paleisparken met rozentuin en een ondiepe
vijver waarin het museum zichzelf spiegelt. Na de lunch rijden we terug naar
Nederland.

€ 825,=
€ 80,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en vervoer ter plaatse • 2 overnachtingen in het
4-sterren Ramada Plaza Liege City Center
in Luik • 3 diners of lunches • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicoloog Michel Khalifa

e 25,=
e 77,=

Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst
(bij Venlo) • Exclusief toegangskaarten
voorstelling en concert, vervoer van en
naar de opstapplaatsen, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

21 t/m 25 november 2019

Nice & Monte Carlo
Kunst en cultuur in Zuid-Frankrijk
Donderdag 21 november vliegen we
rechtstreeks naar Nice. Na Parijs is Nice
de stad met het grootste aantal musea
en galerieën in Frankrijk. ’s Middags bezoeken we het Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporaine, waar werken
van jonge plaatselijke kunstenaars en
van beroemde kunstenaars als Picasso
en Andy Warhol te zien zijn. Het dak
van het museum is ook een bezoekje
waard, want u kunt daar genieten van
een prachtig uitzicht over de stad.
Vrijdag 22 november krijgen we een
rondleiding in Nice. Deze hoofdstad
van de Franse Rivièra wordt vaak La
Bella Nizza genoemd. Wereldberoemd
is de Promenade des Anglais. Deze
boulevard is aan het begin van de 19e
eeuw aangelegd door de Engelsen en
is nog steeds beeldbepalend voor de
stad. De fraaie gebouwen uit de Belle
Epoque kijken uit op de Baie des Anges.
‘s Avonds heeft u de mogelijkheid bij de
Opéra de Monte-Carlo een opvoering
bij te wonen van Donizetti’s opera Lucia
di Lammermoor, met onder meer Olga
Peretyatko in de titelrol en Ismael Jordi
als Edgardo.
Zaterdag 23 november volgen we een
kunstroute buiten Nice. Het schilderachtige Saint-Paul de Vence bloeide in
de jaren twintig van de vorige eeuw op
door komst van kunstenaars als Chagall en Léger. Buiten de borstwering
ligt de Fondation Maeght, één van de
aangenaamste musea voor moderne

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag

Nice

kunst in Europa. Het interessante museumgebouw van de Catalaanse architect José-Luis Sert, de combinatie van
binnenruimten met beeldentuinen,
de schitterende ligging en de collectie
maken van de Fondation Maeght een
uniek geheel. In het dorpje Saint-Paul
de Vence bezoeken we de Chapelle du
Rosaire de Vence. Matisse ontwierp
vrijwel alles voor deze kapel: het gebouw, meubilair, muurschilderingen,
de kleding van de priester en ook de
glas-in-loodramen.

• Nice: parel aan de Middellandse Zee
• Opera in fraaie operagebouwen van Nice &
Monte Carlo
• Excursie naar schilderachtig
Saint-Paul de Vence

Zondag 24 november bezoeken we
het Musée Chagall. De kern van de collectie wordt gevormd door zeventien
schilderijen die zijn geïnspireerd op de
Bijbelboeken Genesis, Exodus en het
Hooglied. In de Opéra de Nice staat
Andrea Chénier van Giordano op het
programma. De opera handelt over het
leven van de gelijknamige Franse dichter, die in 1794 onder de guillotine zijn
einde vond.
Maandag 25 november kunt u tijdens
het lunchpauzeconcert in Hôtel Le
Royal strijkkwartetten van Brahms en
Beethoven beluisteren. In de loop van
de middag vliegen we terug naar Nederland.

Olga Peretyatko

Saint-Paul de Vence

€ 1.295,=
€ 100,=

Stel zelf uw muziekprogramma samen:
22/11 Lucia di Lammermoor (Donizetti)
e 125,=
24/11 Andrea Chénier (Giordani)
e 98,=
25/11 Lunchpauzeconcert		
incl.

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 Mercure Nice
Centre Notre Dame in Nice • 4 diners of
lunches in goede restaurants • Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina 44)
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door kunsthistorica
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
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6 t/m 9 december 2019

Essen
Kerstsfeer net over de grens
• Uitgebreid muziekprogramma met voorstellingen en
concerten naast het hotel
• Excursiethema: 100 jaar
Bauhaus
• Daniel Hope en Ivor Bolton
brengen Beethoven &
Mendelssohn

Bauhaustreppe (Oskar Schlemmer)

Daniel Hope

Essener Dom

Aalto—Theater Essen
Vrijdag 6 december reizen we naar het
viersterren Sheraton Hotel, in het park
naast het Aalto-Theater en de Philharmonie van Essen. 's Avonds kunt u in
het Aalto-Theater Tsjaikovski’s ballet
Doornroosje zien.
Zaterdag 7 december bezoeken we in
het Von der Heydt Museum in Wuppertal een tentoonstelling over Oskar
Schlemmer. Deze kunstenaar was jarenlang docent aan Bauhaus. In zijn
schilderijen liet Schlemmer de moderne mens zien. Daarbij zocht hij in artistiek opzicht naar de ideale synthese van
eenvoud en metafysica. Deze avond
kunt u in de Philharmonie in Essen het
Weihnachtskonzert van het BalthasarNeumann-Ensemble onder leiding van
Thomas Hengelbrock bijwonen. Op het
programma staat onder meer het Oratorio de Noel van Saint-Saëns. U kunt er
ook voor kiezen om in Gelsenkirchen
naar de opera De zaak Makropoulos
(Janáček) te gaan. Het intrigerende verhaal gaat over Elina Makropoulos, die
al drie eeuwen leeft dankzij een levenselixer dat haar vader op haar uit testte.
Hamvraag in deze opera is of een leven
zonder de begrenzing van de dood levensvatbaar is.
Zondag 8 december vervolgen we onze
tocht door de Bauhaus-geschiedenis en
bezoeken we het Museum Folkwang in
Essen. In het kader van 100 jaar Bauhaus organiseert dit museum een tentoonstelling over László Moholy-Nagy.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
06/12 Doornroosje (Tsjaikovski)
07/12 Weihnachtskonzert
07/12 De zaak Makropoulos (Janáček)
08/12 Sinfonieorchester Basel/Daniel Hope
08/12 Pique Dame (Tsjaikovski)
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€ 875,=
€ 90,=

e
e
e
e
e

58,=
69,=
55,=
55,=
47,=

Deze Hongaar was behalve beeldend
kunstenaar ook intellectueel, criticus,
denker en leraar, maar bovenal utopist. Hij fungeerde als spin in het web
van het modernisme. Als een van de
eersten introduceerde hij foto en film
als kunst. De Oper am Rhein voert 's
middags in Duisburg Pique Dame op.
Tsjaikovski baseerde deze opera op
een novelle van Poesjkin. In het drama
van Tsjaikovski is Hermann 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
trouwen. Helaas sterft de gravin daarbij en komt terug als geestverschijning.
Dramatisch getoonzet door Tsjaikovski,
met prachtige ensembles en een indrukwekkende rol voor de alt (gravin).
In de Philharmonie van Essen kunt u
aan het einde van middag sterviolist
Daniel Hope horen in het Vioolconcert
van Beethoven. Ivor Bolton dirigeert
het Sinfonieorchester Basel dat tevens
de toneelmuziek bij Mendelssohns Ein
Sommernachtstraum uitvoert.
Maandag 9 december maken we 's
morgens een tijdreis door ruim 1100
jaar geschiedenis in de Dom van Essen
en de Domschatzkammer. Na de lunch
op eigen gelegenheid rijden we terug
naar Nederland.

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

9 t/m 13 december 2019

Bratislava
Schilderachtige stad aan de Donau
Maandag 9 december vliegen we
rechtstreeks naar Wenen, vanwaar we
per touringcar naar Bratislava rijden.
Dinsdag 10 december bezichtigen we
het oude centrum van Bratislava. Deze
charmante stad vol barokke huizen en
monumentale gebouwen laat zien dat
Bratislava doordrenkt is van geschiedenis. Vooral nadat Boeda in de 16e eeuw
in Turkse handen kwam, groeide Bratislava (of Pozsony, zoals de stad in die tijd
heette) uit tot een bloeiende en welvarende hoofdstad. De Hongaarse koningen werden voortaan hier gekroond,
tot Boeda in 1848 het heft weer zelf in
handen nam. Uiteraard bezoeken we
de gotische Sint Martinusdom, tevens
de kroningskerk van elf Hongaarse koningen en acht koninginnen onder wie
Maria Theresia. ’s Avonds kunt u in de
Nieuwe Opera het ballet Don Quichotte
zien. Met het verhaal over Don Quijote de la Mancha vestigde de Spaanse
auteur Miguel de Cervantes Saavedra
zijn reputatie als grondlegger van de
moderne roman. Generaties schrijvers
en denkers vonden, net als beroemde
schilders, tekenaars, theatermakers
en componisten, inspiratie in de avonturen van de dolende ridder en zijn
schildknaap. Ook voor choreografen
bleek Cervantes’ roman een bron van
inspiratie. Voor zover bekend werd de
eerste balletversie in 1740 gemaakt
door Franz Hilverding, balletmeester
aan het Weense hof. Vertolkte de ‘ridder met het droevige gelaat’ in deze en

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
10/12 Don Quichotte (Minkus)
11/12 Nabucco (Verdi)
12/12 Don Giovanni (Mozart)

Bratislava

latere balletversies nog de hoofdrol, in
de 19e eeuw verschoof de aandacht
in de meeste choreografieën naar een
fragment uit het tweede romandeel.
Hierin worden de komische verwikkelingen belicht rond de geliefden Quiteria, Basilio en de rijke onbenul Camacho aan wie Quiteria is uitgehuwelijkt.
Woensdag 11 december brengen we
een bezoek aan de burcht. Het hoekige
kasteel is gebouwd in de 15e eeuw. In
1811 woedde er een grote brand die de
burcht vrijwel geheel in de as legde. Pas
rond 1950 is men gestart met restauratiewerkzaamheden aan het kasteel. De
burcht ziet er nu weer prachtig uit en
het uitzicht over de stad en de Donau
vanuit de vesting is adembenemend.
In de Historische Opera staat de opera
Nabucco van Verdi op het programma.

• Kerstsfeer in sfeervol Staré
mesto (oude centrum)
• Opera in het Historisch
Theater
• Ballet in het Nieuwe Theater
• Verlenging in Wenen
mogelijk

Historische Opera

Donderdag 12 december krijgen we
een rondleiding door de Slowaakse
Nationale Galerie in Bratislava. Het
museum, dat relatief laat in 1948 werd
opgericht bij monde van een nationale
wet, toont niet alleen een mooie verzameling oude meesters met ook Slowaakse meesters maar heeft ook een
ruime collectie moderne meesters met
onder meer werk van Picasso tot Andy
Warhol. 's Avonds kunt u in de Nieuwe
Opera een opvoering van Mozarts Don
Giovanni bijwonen.
Vrijdag 13 december vliegen we in de
loop van de dag vanaf Wenen terug
naar Nederland.

€ 1.255,=
€ 120,=
e 38,=
e 43,=
e 34,=

Sint-Elizabeth-kerk
Inbegrepen in basisreissom:
Austrian Airlines-lijnvluchten met belastingen en toeslagen • Transfers en vervoer
ter plaatse • 4 overnachtingen op basis
van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel
Park Inn by Radisson Danube Bratislava
Hotel in Bratislava • 4 diners of lunches in
goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Ruimbagage • Deskundige reisleiding door kunsthistorica Saskia
Cohen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol •Exclusief toegangskaarten voorstellingen, vervoer van
en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Het is
ook mogelijk de reis met verblijf in
Wenen te verlengen; informeer naar
de mogelijkheden • Meer informatie 23
op www.musico.nl

10 t/m 13 december 2019

München
Kerstsfeer in hoofdstad van Beieren
• Tenor Jonas Kaufmann te
gast bij Bayerische
Staatsoper
• Ontdek het classicistisch
München, de onvoorstelbare schatten in de Pinakotheken en het schildershuis Lehnbach

Andreas Ottensamer

Jonas Kaufmann

München

Dinsdag 10 december vliegen we naar
München, de op twee na grootste stad
van Duitsland. ’s Avonds spelen Camerata Salzburg en klarinettist Andreas
Ottensamer in het Prinzregententheater werken van Rossini, Verdi (Rigoletto-Fantasie voor klarinet en orkest) en
Schubert (Vijfde Symfonie).
Woensdag 11 december bezichtigen
we het fascinerende centrum van München waarvan de sporen teruggaan tot
de middeleeuwen. Ieder gebouw is er
een monument: het Neue en het Alte
Rathaus of de Peterskirche, de oudste
kerk in de historische stadskern, en natuurlijk – slechts enkele stappen verder
– de Frauenkirche met de groenkoperen torenhelmen. De Beierse vorsten
gaven aan het begin van de 19e eeuw
hun stad het klassiek Griekse aanzien.
Er verrezen vele fraaie classicistische
gebouwen met als hoogtepunt het
Königsplatz met zijn indrukwekkende
toegangspoort (Propyläen). In het Nationaltheater zijn bij de Bayerische
Staatsoper vanavond bij de opvoering
van Korngolds opera Die tote Stadt Jonas Kaufmann als Paul en Marlis Petersen als Marietta de belangrijkste solisten. Het is een psychologisch gelaagd
en onthutsend liefdesdrama met Hitchcock-achtige trekken. Na het verlies van
zijn geliefde Marie raakt Paul langzaam
maar zeker verstrikt in een droomwereld van obsessies en waanbeelden.

Der blaue Reiter

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
10/12 Camerata Salzburg/Andreas Ottensamer
11/12 Die tote Stadt (Korngold)
12/12 Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
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€ 1.125,=
€
90,=
e 88,=
e 239,=
e 79,=

Donderdag 12 december staat in het
teken van twee Pinakotheken. De Neue
Pinakothek herbergt een uitzonderlijke
collectie kunst van de late 18e tot begin van de 20e eeuw. De oorsprong van
de verzameling ligt bij koning Ludwig
I, die de bouw van het museum zelf
financierde. Naast prachtige werken
van Duitse kunstenaars zoals Friedrich,
Von Lehnbach en Liebermann, bezit
het museum ook een fraaie collectie
Franse impressionisten en werken van
Rodin, Cézanne, Gauguin en Van Gogh.
De Pinakothek der Moderne bestaat
eigenlijk uit vier afzonderlijke musea
waarin grafiek, architectuur, design en
moderne kunst zijn ondergebracht. Het
gebouw uit 2002 van de architect Stephan Braunfels valt op door zijn ruime,
open constructie. In de Herkulessaal
speelt het Symphonieorchester des
Bayerischen Rundfunks onder leiding
van John Wilson werken van André
Previn (Overture to a Comedy), Gershwin (Pianoconcert, met als solist Louis
Schwizgebel) en Korngold (Symphony).
Vrijdag 13 december krijgen we een
rondleiding in het Lenbachhaus, een
prachtige Italiaanse villa net buiten het
centrum van München waar de 19eeeuwse schilder Franz von Lenbach gewoond heeft. Het museum is wereldberoemd om zijn unieke collectie werken
van de kunstenaars van Der blaue Reiter (zoals Kandinsky, Marc en Macke). ‘s
Middags vliegen we terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen
• Transfers en vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
een 4-sterrenhotel in München • 3 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Ruimbagage (zie
bagageregeling op pagina 44) • 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

24 t/m 28 december 2019

Boedapest
Kerst in het Parijs van het Oosten
Dinsdag 24 december vliegen we
rechtstreeks naar Boedapest, de mooiste stad van de Karpaten.
Woensdag 25 december verkennen we
de Boeda-zijde 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. Beroemd is de Kettingbrug
die de beide stadsdelen met elkaar
verbindt. De stad is een indrukwekkend symbool van het verleden. Een
romantische en kosmopolitische stad
ook, 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. 's Avonds kunt u in
het Erkel Theater een bijzondere voorstelling bijwonen: het oratorium Messiah van Händel, bewerkt door Mozart
en nu voor de Opera van Boedapest
geënsceneerd. Mozart was zeer geïnteresseerd in het werk van Händel, en
dankzij baron Von Swieten kreeg hij
beschikking over diverse nu beroemde
partituren uit Händels oeuvre. Voor Der
Messias maakt Von Swieten zelf een
vertaling en Mozart 'moderniseerde' de
partituur van Händel. Vooral door het
aandeel blazers flink te vergroten wist
Mozart nog meer kleur aan het oratorium te geven.

Parlementsgebouw in Boedapest

het commerciële centrum van de stad.
U kunt in Boedapest niet alleen uw hart
ophalen aan cultuur, maar ook genieten
van een van de 19e-eeuwse koffiehuizen, zoals het café Gerbeaud, dé plek
waar de elite vroeger samenkwam en
dat nu in oude glorie is hersteld. Deze
avond geeft het Budapest Festival Orchestra onder leiding van Iván Fischer
een kerstconcert. De programmering
blijft traditiegetrouw geheim, maar zeker is dat Iván Fischer weer een aantal
mooie verrassingen voor zijn luisterpubliek in petto zal hebben.
Vrijdag 27 december krijgen we een
rondleiding in het Museum voor Schone Kunsten. Het is het belangrijkste
museum voor beeldende kunst in de
Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het
staatsmuseum toont Europese schilderen beeldhouwkunst en heeft daarnaast
Egyptische en Grieks-Romeinse afdelingen. Tot de collectie behoren werken
van Leonardo da Vinci, Rembrandt van
Rijn, Rafaël Santi, Albrecht Dürer, Paul
Cézanne, Lucas Cranach en Henri Toulouse-Lautrec. U kunt deze reis muzikaal afsluiten met de balletvoorstelling
De notenkraker (Tsjaikovski) in het Erkel
Theater in een choreografie van Wayne
Eagling.

• Flonkerende parel van de
Karpaten: excursies in
Boeda en Pest
• Iván Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra
• Händels Messiah in een
Mozartiaans jasje

Boedapest

Zaterdag 28 december vliegen we in de
loop van de dag terug naar Nederland.

Donderdag 26 december vervolgen
we onze excursie, nu aan de Pest-zijde.
Deze kant van de stad is van oorsprong

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 Messiah (Händel/Mozart)
26/12 Budapest Festival Orchestra/Iván Fischer
27/12 De notenkraker (Tsjaikovski)

Iván Fischer

€ 1.095,=
€ 120,=
e 28,=
e 59,=
e 64,=

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 Courtyard by Marriott Budapest City Center in Boedapest •
4 diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina
44) • Deskundige reisleiding door musicus
Harry-Imre Dijkstra
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
25

24 t/m 29 december 2019

Wenen
Kerst in hoofdstad van muziek en cultuur
• Rondleidingen door kunsthistoricus Léon Daemen in
o.a. Belvedere, Kunsthistorisches Museum &
Albertina
• Bezoek aan Beethovenfries
van Klimt

Detail Beethovenfries

Marmorsaal in Belvedere

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 La bohème (Puccini)
26/12 Le corsaire (Adam)
27/12 Hänsel und Gretel (Humperdinck)
28/12 Requiem (Mozart)
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Wenen

Dinsdag 24 december vliegen we naar
Wenen waar we onze intrek nemen in
het viersteren Hotel am Konzerthaus.
Woensdag 25 december verkennen we
Wenen. Het is de stad van vele componisten: Mozart, Beethoven, Mahler om maar enkelen te noemen - schreven
hier hun beroemdste werken. En ook in
kunsthistorisch opzicht is het een rijke
stad. De Habsburgers waren eeuwenlang aan de macht en hebben vele paleizen vol kunstschatten achtergelaten.
De Staatsoper biedt ’s avonds de opera
La bohème van Puccini.
Donderdag 26 december gaan we naar
het belangrijkste museum van Wenen,
het Kunsthistorische Museum. Dit museum staat wat betreft zijn collectie
op één lijn met musea als het Louvre,
Prado, Rijksmuseum en de National
Gallery in Londen, oftewel: wereldformaat! In de Staatsoper staat deze
avond het ballet Le corsaire op het programma. Dit ballet van Adolphe Adam
uit 1856 is gebaseerd op een gedicht
van Lord Byron. Piraat Conrad is uiterst
gecharmeerd van de Griekse slavin Medora maar wint haar niet zonder slag of
stoot.
Vrijdag 27 december bezoeken we het
Belvedere, een ‘must’ voor iedereen
die Wenen bezoekt. Dit voormalige zomerpaleis van vorst Eugenius bestaat
uit twee delen: het Obere Belvedere,
hoog op de heuvel gelegen, en het

€ 1.375,=
€ 150,=

e
e
e
e

209,=
178,=
195,=
39,=

Untere Belvedere. We bezoeken het
Belvedere echter niet alleen om zijn
mooie architectuur. Hoofddoel is de
fraaie schilderijencollectie van de Oostenrijkse Galerie. Het Obere Belvedere
herbergt namelijk een van de mooiste
collecties van de jugendstil met werken van Klimt, Schiele en Kokoschka.
Daarnaast bevinden zich hier schilderijen van Van Gogh, Monet, Renoir,
Munch en Kirchner en een zeer uitgebreide collectie uit de Biedermeiertijd.
’s Avonds kunt u in de Staatsoper een
opvoering bijwonen van Humperdincks
opera Hänsel & Gretel. Richard Strauss
was bijzonder gecharmeerd van de
opera: ‘Ik bewonder de overvloed van
melodieën, de finesse, de polyfone rijkdom van de orkestratie’.
Zaterdag 28 december bezoeken we
het Albertina. Naast een fantastische
grafische collectie en de prachtige
stijlkamers herbergt dit museum een
geweldige collectie moderne kunst,
waaronder werken van onder anderen Monet, Modigliani, Munch,
Chagall, Picasso, Kiefer en Richter. In de
Karlskirche voert het barokensemble
Orchester 1756 (genoemd naar het geboortejaar van Mozart) deze avond het
Requiem van Mozart uit.
Zondag 29 december sluiten we deze
reis af met een bezoek aan de Secession met Klimts beroemde Beethovenfries. 's Middags vliegen we 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
4-sterren Hotel am Konzerthaus in Wenen
• 5 diners of lunches in goede restaurants •
Excursieprogramma (incl. entrees) •
Ruimbagage (zie bagageregeling op pagina
44) • Deskundige reisleiding door kunsthistoricus León Daemen
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert, vervoer
van en naar Schiphol, overige maaltijden,
consumpties & uitgaven van persoonlijke
aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer
informatie op www.musico.nl

24 t/m 28 december 2019

Keulen
Kerst aan de Rijn
Dinsdag 24 december rijden we naar
Keulen, waar u we onze intrek nemen
in het viersterren Maritim Hotel Köln.
Woensdag 25 december verkennen we
Keulen. Strategisch aan de Rijn gelegen
speelt Keulen al ruim 2000 jaar een
belangrijke rol in de West-Europese geschiedenis. Belangrijkste kenteken van
Keulen is natuurlijk de Dom, waar letterlijk eeuwen aan gebouwd is. Rond de
Dom zijn nog tal van historische plaatsen terug te vinden die de eeuwenlange geschiedenis van Keulen tastbaar
maken. Aan het einde van de middag
kunt u in Bonn de 'double bill' Cavalleria rusticana/Pagliacci van Mascagni en
Leoncavallo zien. Deze twee eenakters
zijn beroemd om hun veristische inslag:
voor het eerst in de geschiedenis van
de opera werd het ware leven, ruw en
ongepolijst, op het podium vertoond.
In Philharmonie Köln verzorgt Ensemble 1700 een barokconcert met werk
van Bach, Vivaldi, Marcello en Händel.
Donderdag 26 december krijgen we
in het Walraff-Richartz-Museum een
rondleiding door de tentoonstelling
Inside Rembrandt, dat een hommage
is aan de 350e geboortedag van Rembrandt. In muzikaal opzicht kunt u vandaag kiezen tussen een opvoering van
de opera Der Rosenkavalier van Strauss
in Theater Bonn of de indringende liedcyclus Zeven Gedichten van Alexander
Blok. Terwijl de Sovjet-Unie uitbundig
zijn jubileum vierde, was Sjostakovitsj

Keulen
aan huis gekluisterd door een hartaanval en ontdekte hij de gedichten
van Alexander Blok. Hij koos zeven gedichten uit, zeer verschillend in sfeer.
De gedichten zijn persoonlijke overpeinzingen over liefde, vriendschap
en het onheil dat iedereen vreest. Het
laatste lied in deze cyclus heet Muziek
en is een eerbetoon van zowel dichter
als componist aan het artistieke leven
en de scheppingskracht. Met sopraan
Anna Prohaska en pianist Igor Levit.
Vrijdag 27 december bezoeken we in
Düsseldorf een overzichtstentoonstelling over Edvard Munch. De Noorse
schrijver Karl Ove Knausgård - tevens
kunsthistoricus - selecteerde hiervoor
werken die zelden te zien zijn waardoor
Scandinavisch beroemdste avant-garde
schilder in een heel ander perspectief
komt te staan. De muzikale afsluiting
van deze reis biedt u wederom een keuze: de Kölner Philharmonie biedt een
concertante opvoering van de 'double
bill' Pomme d’api/Trafalgar sur un volcan van Offenbach - als opmaat naar
het Offenbachjaar 2020. De Oper Köln
biedt La bohème van Puccini.
Zaterdag 28 december gaan we eerst
nog naar het Museum Schnütgen. Dit
museum is gewijd aan middeleeuwse
kunst en heel toepasselijk gevestigd in
de Sint-Ceciliakerk, een romaanse kerk
uit de tweede helft van de 12e eeuw.
's Middags keren we terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 Cavalleria rusticana/Pagliacci (Mascagni/Leoncavallo)
25/12 Ensemble 1700
26/12 Der Rosenkavalier (Strauss)
26/12 Zeven gedichten van Alexander Blok (Sjostakovitsj)
27/12 La bohème (Puccini)
27/12 Pomme d’api/Trafalgar sur un volcan (Offenbach)

€ 995,=
€ 80,=

e
e
e
e
e
e

39,=
34,=
39,=
34,=
88,=
34,=

• De onbekende Edvard
Munch
• Offenbach operettes
• Verisme in de opera:
Cavalleria rusticana en
Pagliacci

Onder de sterren (Munch)

Anna Prohaska
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Keulen v.v. en
vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Maritim Hotel Köln • 4 diners of lunches in
goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding door
MUSICO-eigenaar Remco Roovers
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en Horst
(bij Venlo) • 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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24 t/m 28 december 2019

Weimar
Kerst in Thüringen
• Saksen: cultuur in optima
forma
• Weimar: van Bach en
Goethe tot Bauhaus
• Hoffmanns Erzählungen
in Weimar: opmaat voor
het Offenbach-jaar

Ekhoftheater Gotha

Giuseppe Verdi

Goethe en Schiller voor het
Nationaltheater Weimar

Krämerbrücke Erfurt
Dinsdag 24 december rijden we vanuit
Nederland naar Weimar. We verblijven
er in het comfortabele en stijlvolle viersterrenhotel Dorint.
Woensdag 25 december verkennen
we Weimar. Niet alleen Goethe was
verrukt over de bijzondere charme
van Weimar. Ook Friedrich Schiller,
Johann Sebastian Bach, leden van de
Weimarer Schilderschool en vele andere beroemdheden waren onder de
indruk van Weimar. In Jena dirigeert
Anna Rakitina de Jenaer Philharmonie
tijdens het Weihnachtskonzert werken
van Mozart (Klarinetconcert), Nicolai
(Weihnachts-Ouvertüre über den Choral ‘Vom Himmel hoch’) en Tsjaikovski
(Notenkraker-Suite).
Donderdag 26 december is het de
beurt aan Erfurt. Erfurt werd in 742
door Bonifatius gesticht en ontwikkelde
zich in de middeleeuwen tot een machtige handels- en universiteitsstad. Van
de toenmalige rijkdom getuigen heden
nog talrijke, zorgvuldig gerestaureerde
renaissance- en vakwerkhuizen en natuurlijk de beroemde Krämerbrücke.
De Oper Weimar voert Offenbachs
enige opera, Hoffmanns Erzählungen,
uit. Een zeer populair gedeelte uit de
opera is ‘Belle nuit, ô nuit d’amour’, het
sensuele duet dat de dames Nicklausse
en Giulietta in een Venetiaanse gondel
zingen. Het personage Hoffmann vertelt op een fantastische, tragikomische
manier over zijn liefdesaffaires met drie

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 Weihnachtskonzert Jenaer Philharmonie
26/12 Hoffmanns Erzählungen (Offenbach)
27/12 Un ballo in maschera (Verdi)
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€ 1.085,=
€ 148,=
e 29,=
e 74,=
e 29,=

verschillende vrouwen: Olympia, Giulietta en Antonia. In elk verhaal duikt
zijn rivaal Lindorf op, een soort duivelsfiguur, die hem het leven zuur maakt.
Tenslotte blijft Hoffmann alleen achter.
Vrijdag 27 december bezoeken we
Gotha. In oude reisbeschrijvingen noteerde men deze oude residentiestad
als een van de mooiste en rijkste steden
van Thüringen. We krijgen een rondleiding in het slotmuseum dat zijn kunstschatten in de historische zalen van
Slot Friedenstein tentoonstelt. Bijzonder is ook het Ekhof-Theater, dat met
zijn originele houten toneeltechniek
een kleinood is onder de slottheaters
uit de Barok. In Gera kunt u een opvoering bijwonen van Verdi’s Un ballo in
maschera. De opera is gebaseerd op het
toneelstuk Gustave III ou Le bal masqué
van Eugène Scribe over de Zweedse
koning Gustav III, die in 1792 tijdens
een gemaskerd bal vermoord werd.
Op last van de censuur moest Verdi,
tot zijn grote ergernis, de personages
en de plaats van handelingen veranderen. Ondanks talrijke aanpassingen is
deze opera door de eeuwen heen een
meeslepend en duister drama gebleken. Het is een intrigerend verhaal over
ongeoorloofde liefde, voorspellingen,
verraad, samenzweringen en een koningsmoord.
Zaterdag 28 december rijden we na het
ontbijt terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Weimar v.v. en
vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Dorint Hotel in Weimar • 4 diners of
lunches in het restaurant van het hotel •
Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicus
Marlies Geurts
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
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

24 t/m 28 december 2019

Leipzig
Kerst in Bachstad
Dinsdag 24 december reizen we naar
Leipzig, waar we onze intrek nemen in
het centraal gelegen viersterrenhotel
Radisson Blu Hotel Leipzig Zentrum.
Woensdag 25 december krijgen we een
rondleiding door Leipzig. Het is al sinds
de 12e eeuw een belangrijk handelscentrum. Maar ook muziek heeft altijd
een belangrijke rol gespeeld in deze
stad. Zo werd al in 1254 in oorkonden
melding gemaakt van het Thomanerchor waar een paar eeuwen later Bach
cantor van zou worden. In de oude
binnenstad bevinden zich rondom de
Marktplatz onder andere het fraaie
Alte Rathaus en de 15e-eeuwse Thomaskirche. Het Leipziger Ballett danst
vanavond De notenkraker van Tsjaikovski in een choreografie van JeanPhilippe Dury in het Opernhaus Leipzig.
Donderdag 26 december brengen we
een bezoek aan het Grassi Museum.
Het museum is een indrukwekkend
complex in expressionistische stijl dat
in 1929 werd opgeleverd met een
enorme vensterpartij in Bauhaus-stijl.
De geschiedenis van de collectie muziekinstrumenten in dit museum begint met de in Leipzig wonende Nederlandse muziekuitgever Paul de Wit. Hij
opende in 1886 een museum waar hij
historische muziekinstrumenten tentoonstelde en ook tot klinken bracht.
Op het programma van de Oper Leipzig prijkt de operatitel La bohème van
Puccini. Deze opera is gebaseerd op de

Gewandhaus Leipzig
roman van Henry Murger over het wel
en wee van arme kunstenaars in het
Parijs van 1850. Maar Puccini en zijn
librettisten Illica en Giacosa beseften
goed dat een opera drama nodig heeft
en concentreerden zich daarom op de
jonge vrouw Mimì die in de bloei van
leven sterft door tuberculose. U kunt er
ook voor kiezen een concert in het Gewandhaus bij te wonen door Collegium
Vocale Leipzig en het barokensemble
Merseburger Hofmusik. Zij voeren muziek uit van onder meer Buxtehude,
Schütz en Bach.
Vrijdag 27 december krijgen we een
rondleiding in het Museum der bildenden Künste. In een indrukwekkend gebouw midden in het centrum van Leipzig vinden wisselende exposities van
bijzondere hedendaagse figuratieve
kunst, toegepaste kunst en vormgeving
plaats. De Oper Leipzig biedt vandaag
een semi-geënsceneerde versie van
Bernsteins Candide. Deze opera is gebaseerd op de gelijknamige roman van
Voltaire. Bernstein kenschetste de persoon Candide met veel humor waarbij
hij langs praktisch alle muziekgenres
van de westerse muziekgeschiedenis
wandelde. Van Bachkoralen, de specifieke klanken van Wagner en Verdi, de
luchtige walsen van Strauss tot aan talrijke dansritmes.
Zaterdag 28 december reizen we na
het ontbijt terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 De notenkraker (Tsjaikovski)
26/12 La bohème (Puccini)
26/12 Collegium Vocale Leipzig/Merseburger Hofmusik
27/12 Candide (Bernstein)

€ 1.095,=
€ 120,=

e
e
e
e

84,=
84,=
17,=
33,=

• Sfeervolle kerstdagen in
muzikale stad
• Van Bach tot Bernstein
• Opera & ballet in het
Opernhaus
• Barokconcert in het
Gewandhaus

Glas-in-loodraam met Bach
in Thomaskirche

Alte Handelsbörse in Leipzig
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Leipzig v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het
4-sterrenhotel Radisson Blu Leipzig • 4
diners of lunches in goede restaurants
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding door musicoloog
Robert Andriessen
Overige informatie:
Opstapplaats: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem
• Exclusief toegangskaarten concert
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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24 t/m 28 december 2019

Nürnberg
Kerst in de stad van Albrecht Dürer
• Nürnberg: het levendigste
historische museum van
Duitsland
• Hoe woonde en werkte
Albrecht Dürer?
• Balletavond rondom Ballets
Russes & Diaghilev

Nürnberg

Albrecht Dürer

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 Les Ballets Russes
26/12 La bohème (Puccini)
27/12 La Calisto (Cavalli)

30

Nürnberg

Dinsdag 24 december reizen we per
luxe touringcar naar Nürnberg waar
we onze intrek nemen in het centraal
gelegen viersterren Hotel Park Plaza
Nürnberg.
Woensdag 25 december verkennen we
het historische centrum van Nürnberg.
Een historische tocht door Nürnberg
eindigt – of begint – altijd bij de burcht.
Onder de bescherming van deze burcht
(gebouwd in de 12e eeuw) konden ambachten en kunsten tot bloei komen. In
de middeleeuwen behoorde Nürnberg
met Keulen en Praag tot de grootste
steden van het Duitse Keizerrijk. Een
voorbeeld van dat sterk ontwikkelde
ambacht was de instrumentenmakerij.
Rijke burgers pronkten graag met hun
draagbare klokken, de zogenaamde
'Neurenbergse eieren'. In het Staatstheater Nürnberg is de avond gewijd
aan balletten van Stravinsky. Voor de
beroemde Ballets Russes van Diaghilev
schreef Stravinsky diverse balletten. Le
sacre du printemps zou de geschiedenis ingaan vanwege het oproer dat muziek én ballet bij de première teweeg
bracht. Een geweldige publiciteitsstunt
van Diaghilev want dit oproer stond
garant voor uitverkochte zalen. Terwijl
Stravinsky aan Le sacre werkte, schreef
hij onderwijl Petroesjka, een knappe samentrekking van een Russisch sprookje
met de Italiaanse commedia dell'arte
over de liefde en jaloezie van drie poppen.

€ 1.095,=
€ 120,=
e 69,=
e 69,=
e 69,=

Donderdag 26 december krijgen we
een rondleiding in het Germanische
Nationalmuseum. Eigenlijk heeft u een
paar dagen nodig om alle objecten in
dit reusachtige museum te bekijken,
variërend van prehistorische en archeologische vondsten tot en met hedendaagse kunst. In het Opernhaus staat
deze avond La bohème op het programma, Puccini's onovertroffen evocatie
van het Parijse Quartier Latin en kunstenaarsidealen die in botsing komen
met de harde werkelijkheid.
Vrijdag 27 december bezoeken we het
Albrecht‑Dürer‑Haus. In dit schilderachtige 15e-eeuwse vakwerkhuis leefde
Albrecht Dürer van 1509 tot 1528. Nu
zijn er schilderijen van Dürer en zijn
tijdgenoten te zien en krijgen we een
idee hoe een van Duitslands grootste kunstenaars woonde en werkte.
Vanavond geeft de componist Cavalli
- sterleerling van Monteverdi - met de
barokopera La Calisto precies datgene
waar het Venetiaanse publiek midden
17e eeuw naar snakte: een tragischkomische opera met overspel, jaloezie
en leedvermaak als leidende thema's.
De nimf Calisto moet boeten voor haar
liaison met Jupiter en voortaan als beer
door het leven gaan. Het geweten van
Jupiter knaagt echter en hij gunt haar
en haar zoontje een plaats aan het firmament, als Grote en Kleine Beer.
Zaterdag 28 december rijden we na het
ontbijt terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Nürnberg v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen
op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Hotel Park Plaza Nürnberg • 4 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicologe Susan Dorrenboom
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem •
Exclusief: toegangskaarten voorstellingen,
vervoer van en naar de opstapplaatsen,
overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

24 t/m 28 december 2019

Frankfurt
Kerst bij het ‘Opernhaus des Jahres’
Dinsdag 24 december rijden we vanaf
diverse opstapplaatsen in Nederland
naar Frankfurt. Een van de redenen om
naar deze stad af te reizen is de Oper
Frankfurt. Dit operahuis voert regelmatig de lijst aan van 'Opernhaus des Jahres', zo ook in 2018.
Woensdag 25 december krijgen we
een rondleiding door de ‘neue Altstadt’. Het stadsdeel omvat het oude
stadscentrum van Frankfurt. Tot aan
de verwoesting van de stad in 1945
was Frankfurt met zijn ongeveer 1250
grotendeels uit de middeleeuwen
stammende vakwerkhuizen een van
de grootste vakwerksteden van Duitsland. De stad werd na de oorlog veelal
modern heropgebouwd. Tussen 2012
en 2018 werd onder de naam ‘DomRömer-Projekt’ tussen de Kaiserdom
en het Römer een nieuw gebied tot
Altstadt herschapen. De Oper Frankfurt
biedt vanavond de opera Martha, oder
Der Markt zu Richmond. Met dit werk
componeerde Von Flotow een opera
die niet binnen een bestaand genre kon
worden geplaatst. Enerzijds wordt het
werk gekenmerkt door een vlotte Franse sfeer, dankzij het jarenlange verblijf
van de componist in Parijs. Anderzijds
is het een 19e-eeuws Duits theaterstuk, maar zonder de trage humor en
gesproken dialogen van een Spieloper.
Donderdag 26 december bezoeken we
in het Städel Museum de tentoonstelling Making Van Gogh over de invloed

Chagall in Mainz

van deze schilder op Duitse kunstenaars en met name op het Duitse expressionisme. De Oper Frankfurt voert
deze avond de opera Don Carlo op.
Verdi voelde zich aangetrokken tot de
traditie van de Grand Opéra van Parijs.
Deze traditie kenmerkt zich door grote
koren en ensembles, een centraal ballet en een groot doek waarmee elke
akte eindigt na een onverwachte confrontatie, een plotse wending of bijzonder effect. In deze traditie schreef Verdi
Don Carlos, die in Parijs in 1867 in première ging. Niet alleen vanwege deze
dramatische en esthetische redenen,
maar ook in verband met de lange duur
van de opera, reviseerde Verdi Don Carlos vele malen. De Oper Frankfurt koos
voor de vijf-aktige Italiaanse versie.
Vrijdag 27 december bezoeken we in
Mainz de Sankt Stephan 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.
In het Staatstheater Darmstadt wordt
vandaag de opera Fidelio van Beethoven opgevoerd.
Zaterdag 28 december rijden we in de
loop van de ochtend terug naar Nederland.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
25/12 Martha, oder Der Markt zu Richmond (Von Flotow)
26/12 Don Carlo (Verdi)
27/12 Fidelio (Beethoven)

€ 965,=
€ 100,=
e 89,=
e 97,=
e 49,=

• Alstadt Frankfurt: een
reconstructie van een middeleeuws stadscentrum
• Het blauw van Chagall in
Mainz
• Van Gogh in het Städel
Museum Frankfurt

Altstadt Frankfurt

Martha (Oper Frankfurt)

Zelfportret (Van Gogh)
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Frankfurt
v.v. en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in het
4-sterren Mövenpick Hotel Frankfurt City
in Frankfurt • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Deskundige reisleiding door
kunsthistorica Saskia Cohen
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem •
Exclusief toegangskaarten 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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28 december 2019 t/m 2 januari 2020

Berlijn
Oud & nieuw in wereldstad
• Muzikale sterren rondom de
jaarwisseling: Kirill Petrenko,
Diana Damrau en Christoph
Eschenbach
• Uitgebreide kennismaking
met Berlijn en haar belangrijkste musea

Diana Damrau

Nefertiti

Konzerthaus Berlin
Zaterdag 28 december rijden we per
luxe touringcar naar Berlijn.
Zondag 29 december kunt u tijdens
de rondrit de resultaten zien van ruim
twintig jaar afbreken, restaureren en
bouwen. Sinds de 'Wende' in 1989
heeft de Duitse hoofdstad een ontwikkeling doorgemaakt die zijn weerga in
de geschiedenis niet kent. In het centrum verrijst het Stadtschloß uit het
stof van het neergehaalde Paleis van de
Republiek. Aan de kant van het Museumsinsel wordt de façade van het oude
barokkasteel minutieus gekopieerd.
In de Berliner Philharmonie spelen de
Berliner Philharmoniker onder leiding
van Kirill Petrenko werken van Gershwin en Bernstein, met medewerking
van stersopraan Diana Damrau. U kunt
ook kiezen voor een scenische opvoering van het barokoratorium Semele
van Händel in de Komische Oper.
Maandag 30 december staat het Museumsinsel centraal. Begin 19e eeuw
ontstond het plan om op het eiland tussen de Spree en het Spreekanaal musea
te bouwen. Men wilde op deze manier
wedijveren met Parijs en Londen. Behalve de Berliner Dom zijn alle gebouwen
op het Museumsinsel musea; zo kwam
het eiland rond 1870 aan de naam Museumsinsel. In de Staatsoper kunt u
een opvoering bijwonen van de komische opera De verloving in een klooster.
Prokofjev baseerde zijn opera op Sheridans toneelstuk The duenna. Het bezit

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
29/12 Berliner Philharmoniker/Daniel Barenboim
29/12 Semele (Händel)
30/12 De verloving in een klooster (Prokofjev)
30/12 Beethoven IX
31/12 Silvesterkonzert
01/01 Neujahrskonzert: All that Jazz!
01/01 De notenkraker (Tsjaikovski)
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€ 1.355,=
€ 140,=

e
e
e
e
e
e
e

159,=
74,=
88,=
159,=
98,=
67,=
89,=

alle ingrediënten van een ‘opera buffa’:
zoals geheime geliefden, een grappige
oude vader die de heldin onder druk
zet, een rijke kandidaat-echtgenoot.
In het Konzerthaus wordt Beethovens
Negende Symfonie uitgevoerd door het
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin en
het Rundfunkchor Berlin onder leiding
van Karina Canellakis.
Dinsdag 31 december krijgen we een
rondleiding door het Neue Museum,
een van de musea op het eiland, waar
zich onder andere de buste van Nefertiti bevindt. Nefertiti was de koningin van
de 18e dynastie en de ‘Grote koninklijke vrouwe’ aan de zijde van Achnaton
en heeft na haar herontdekking ons
modebeeld bepaald. Het Silvesterkonzert in het Konzerthaus Berlin is dit jaar
in handen van het Konzerthausorchester onder leiding van Christoph Eschenbach met op het programma werken
van onder andere Rameau, Smetana,
Strauss en Piazzolla.
Woensdag 1 januari bezoeken we het
Kulturforum Berlin, waar zich onder
andere de Philharmonie en de Gemäldegalerie bevinden. U kunt het nieuwe
jaar swingend beginnen met het ‘Neujahrskonzert: All that Jazz!’ door het
Orchester der Komischen Oper Berlin.
In de Deutsche Oper wordt Tsjaikovski's
ballet De notenkraker opgevoerd.
Donderdag 2 januari keren we terug
naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Berlijn v.v. en
vervoer ter plaatse • 5 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterrenhotel ARCOTEL John F Berlin • 5 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicologe Jacqueline van
Rooij
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
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

29 december 2019 t/m 2 januari 2020

Heidelberg
Romantische jaarwisseling aan de Neckar
Zaterdag 29 december reizen we per
luxe touringcar naar Heidelberg waar
we onze intrek nemen in het viersterren Hotel Chester Heidelberg.
Maandag 30 december krijgen we een
rondleiding door Heidelberg en het
Heidelberger Schloß. In 1196 werd de
stad voor het eerst in officiële documenten genoemd. De Ruprecht-KarlsUniversität, die in 1386 gesticht werd,
is de oudste universiteit op het grondgebied van het tegenwoordige Duitsland. Vanaf de middeleeuwen tot 1720
was Heidelberg de residentie van de
paltsgraaf aan de Rijn, een van de keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk.
Vanaf het kasteel - of wat er van over
is - heeft u een prachtig zicht op Heidelberg en omgeving. ’s Avonds biedt Theater Heidelberg Die lustige Witwe. Met
een bruisende partituur vol orkestraal
raffinement, meeslepende dansritmen
en een overvloed aan lyrische ingevingen brengt Lehár hier de liefdesverwikkelingen rond graaf Danilo. De ambassadeur van Pontevedro probeert op alle
mogelijke manieren graaf Danilo weer
aan weduwe Hannah te koppelen, niet
uit filantropische overwegingen maar
puur uit economische motieven.
Dinsdag 31 december brengen we een
bezoek aan de Dom in Speyer, in de 11e
eeuw was dit het grootste gebouw ter
wereld. De ‘Kaiser- und Mariendom’
heeft grote invloed gehad op de verbreiding van de romaanse stijl, zelfs

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
30/12 Die lustige Witwe (Lehár)
31/12 Die Dreigroschenoper (Weill)
01/01 Neujahrskonzert

Heidelberg

tot in onze streken. Typerend voor de
geest van die tijd, is de tot op heden
volledig behouden gebleven crypte, de
grootste romaanse zuilenhal van Europa. Voor de Dom staat de zogenaamde
Domnapf. Volgens overlevering zou iedere nieuwe bisschop de enorme stenen schaal met wijn moeten vullen,
voor het volk. In het theater van Heidelberg kunt u deze avond een opvoering
bijwonen van Die Dreigroschenoper
van Kurt Weill. Met dit muziektheaterwerk zette Weill de operawereld op zijn
kop. Het verhaal over liefde en verraad
waarin arm en rijk tegenover elkaar
staan, is gebaseerd op de 18e-eeuwse
Beggar's Opera van Gay en Pepusch. De
versie van librettist Bertolt Brecht en
componist Kurt Weill is cynisch en vol
zwarte grappen maar toch ook met een
vleugje menselijk gevoel.

• Kunst kijken in Mannheim
• Bezoek aan imposante Dom
van Speyer
• Die Dreigroschenoper:
'Moralität' verpakt in
onweerstaanbare muziek

Die lustige Witwe

Woensdag 1 januari gaan we naar de
Kunsthalle Mannheim. Dit museum bezit een belangrijke collectie Duitse en
Franse impressionisten en een aantal
belangrijke werken uit de Nieuwe Zakelijkheid en het expressionisme. Muzikaal gezien openen we het nieuwe jaar
met een feestelijk en vrolijk nieuwjaarsconcert waarin de walsen van Strauss
niet zullen ontbreken.
Donderdag 2 januari keren we na het
ontbijt terug naar Nederland.

Dom van Spyer

€ 1.095,=
€ 120,=
e 39,=
e 38,=
e 55,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Heidelberg v.v.
en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen
op basis van logies en ontbijt in het 4-sterren Hotel Chester Heidelberg • 4 diners of
lunches in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Deskundige
reisleiding door musicus Reina Boelens
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
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
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Innsbruck
Oud en nieuw in Oostenrijk

Innsbruck

• Voorstellingen in Landestheater en Festspielstadt Erl
• Oude en nieuwe meesters
in Ferdinandeum
• Opmerkelijk mausoleum
voor keizer Maximiliaan

Zondag 29 december vliegen we rechtstreeks naar Innsbruck, de hoofdstad
van Tirol in het hart van Alpen. In het
Landestheater kunt u vanavond Il trittico zien. Puccini schreef aan het eind
van zijn leven drie eenakters die tezamen een geheel vormen.

Hofkirche

Maandag 30 december maken we
kennis met Innsbruck. Het is een oude
stad, de Romeinen waren hier al aanwezig. De brug over de Inn, waarnaar
de stad vernoemd is, maakte de plaats
tot een belangrijke tussenstop op de
handelsroute tussen Italië en Duitsland. ’s Avonds reizen we per touringcar
naar Erl waar in het kader van de Tiroler Festspiele Rusalka (Dvořák) wordt
opgevoerd.

Hofburg

Innsbruck

Dinsdag 31 december bezoeken we het
Ferdinandeum, dat een schitterende
collectie Hollandse meesters bezit, onder wie Rembrandt en Brueghel, fraaie
Biedermeier-kunstwerken en kostbare muziekinstrumenten, onder andere van Jakob Stainer. In de Moderne
Galerie zijn werken te zien van Oskar
Kokoschka, Egon Schiele, Albin EggerLienz, Max Weiler en Alfons Walde. In
het Erl kunt u op feestelijke klanken
uit het oeuvre van Emmerich Kálmán
afscheid nemen van 2019 waarna we
in Innsbruck het glas heffen op een
muzikaal 2020.
Woensdag 1 januari vervolgen we
onze tocht door Innsbruck en bezoe-

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
29/12 Il trittico (Puccini)
30/12 Rusalka (Dvorák)
31/12 Silvesterkonzert
01/01 Neujahrskonzert
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€ 1.325,=
€ 160,=

e
e
e
e

38,=
155,=
84,=
89,=

ken we onder meer de opmerkelijke
Hofkirche waar zich het grafmonument
voor Habsburgse keizer Maximiliaan I
bevindt. De stad Innsbruck kende een
nauwe verwantschap met het Heilige
Roomse Rijk. Vooral keizer Maximiliaan, de laatste feodale keizer die altijd
onderweg was van leenheer naar leenheer, speelt nog altijd een belangrijke
rol in de stad. Voor zijn huwelijk werd
het Goldene Dachl gemaakt, een erker met vergulde dakpannen, zodat de
keizer vrij van weersinvloeden naar de
festiviteiten kon kijken. Veel minder
bekend is het feit dat keizer Maximiliaan aanvankelijk in Innsbruck begraven
wilde worden. Hij gaf opdracht voor de
bouw van Hofkirche waarin ook plaats
was ingeruimd voor zijn grafmonument. Maximiliaan ligt inmiddels niet
meer in de Hofkirche maar het grafmonument staat er nog wel, omringd door
talloze meer dan levensgrote beelden.
Aan het einde van de middag luidt het
Symphonieorchester Innsbruck het
nieuwe jaar in met een nostalgische
tijdreis naar het werk van Robert Stolz.
Donderdag 2 januari bezoeken we in
de loop van de ochtend de Hofburg.
Oorspronkelijk was de Hofburg een
middeleeuwse burcht die als zetel van
de Tiroler landsheren diende. Keizerin
Maria Theresia liet de burcht geheel
aanpassen aan de stijl van het Weense
hof, de rococo. 's Middags vliegen we
terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Transavia-lijnvluchten met belastingen
en toeslagen • Transfers en vervoer ter
plaatse • 4 overnachtingen op basis van
logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in
Innsbruck • 4 diners of lunches in goede
restaurants • Excursieprogramma (incl.
entrees) • Ruimbagage • Deskundige
reisleiding door musicoloog Michel Khalifa
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten concerten en voorstellingen,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl

29 december 2019 t/m 2 januari 2020

Wiesbaden
Oud & nieuw in historisch kuuroord
Zondag 29 december rijden we via diverse opstapplaatsen naar Wiesbaden,
een van de oudste en deftigste kuuroorden van Europa, het toonbeeld van
klasse en ook wel ‘de-luxe-versie van
een stad’ genoemd. Hier verblijven we
in het elegante Hotel Oranien.
Maandag 30 december krijgen we
een rondleiding in het Städel Museum
Frankfurt voor de tentoonstelling Making Van Gogh over de fascinatie van
Duitse kunstenaars en het Duitse publiek voor Vincent van Gogh. 's Avonds
biedt het Staatstheater Darmstadt Turandot. Toen Giacomo Puccini in 1924
in Brussel stierf, liet hij deze opera onaf
achter. Aan het psychologisch belangrijke slotduet, als in het hart van de
ijskoude, wrede prinses Turandot toch
nog een warmbloedige liefde opbloeit,
kwam hij niet meer toe; Puccini liet
slechts enkele schetsen voor dat slot
na. Franco Alfano maakte op verzoek
van dirigent Arturo Toscanini de opera
af.
Dinsdag 31 december verkennen we
Wiesbaden, de 'grande dame' onder
de grote Duitse steden. Bij de Romeinen waren de hete bronnen al bekend
en geliefd. We sluiten het jaar muzikaal
af met een opvoering van het ballet
De notenkraker van Tsjaikovski in het
Staatstheater in Wiesbaden, geopend
in 1894 en gemodelleerd naar operahuizen in Praag en Zürich.

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
30/12 Turandot (Puccini)
31/12 De notenkraker (Tsjaikovski)
01/01 Don Carlo (Verdi)

Kurhaus Wiesbaden

Woensdag 1 januari krijgen we een
rondleiding door Kloster Eberbach. Het
middeleeuwse complex behoort tot de
fraaiste cisterciënzerbouwwerken in
Duitsland. Al is er geen kloosterleven
meer, het complex is wel een goed en
typerend voorbeeld van de architectuur en vormgeving van een cisterciënzerklooster. De cisterciënzers stammen als reformatiebeweging van de
benedictijnen af; karakteristiek voor
hun kloosterleven zijn de actieve godsdiensten, kolonisatie, onverbiddelijke
ascese en de strenge plicht tot zwijgen.
U kunt bij de Oper Frankfurt het nieuwe jaar beginnen met een opvoering
van Verdi’s Don Carlo, gedirigeerd door
Stefan Soltesz en in een regie van David
McVicar.
Donderdag 2 januari bezoeken we het
Arp Museum Bahnhof Rolandseck. Het
voormalige station is gewijd aan de
modernistische kunstenaars Hans Arp
en zijn vrouw Sophie Taeuber-Arp. Niet
alleen hun kunst, maar ook het gebouw
zelf – van de hand van de Amerikaanse
architect Richard Meier – is een bezoek waard. Op ingenieuze wijze heeft
Meier het hoogteverschil tussen de
oudbouw en de nieuwbouw opgelost.
En zowel vanuit de oudbouw als vanuit
de nieuwbouw heeft men een prachtig
zicht op de Rijn en het omliggende heuvellandschap. Na het museumbezoek
rijden we terug naar Nederland.

€ 1.195,=
€
80,=
e 44,=
e 72,=
e 98,=

• Verdi & Puccini rond de
jaarwisseling
• Wiesbaden, 'grande dame'
onder de grote Duitse
steden
• Kunst kijken in Frankfurt,
Remagen en Eberbach

Arp Museum Remagen

Van Gogh in het Städel Museum

Wiesbaden

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Wiesbaden
v.v. en vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt in
het 4-sterrenhotel Oranien Wiesbaden •
4 diners of lunches in goede restaurants
& oudejaarsborrel • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door musicus Diana Bohnenberger
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem •
Exclusief toegangskaarten voorstellingen,
vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige maaltijden, consumpties &
uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage
Calamiteitenfonds • De basisreissom is op
basis van logies in Classic Room,
een upgrade naar Comfort Room is
35
mogelijk • Meer informatie op
www.musico.nl

30 december 2019 t/m 3 januari 2020

Düsseldorf
Oud & nieuw in 'Klein-Paris'
• Silvesterkonzert met
Lenneke Ruiten
• De onbekende Munch overzichtstentoonstelling
• 250 jaar Beethoven in zijn
geboortestad Bonn

Lenneke Ruiten

Bauhaustreppe (Oskar Schlemmer)

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
30/12 De notenkraker (Tsjaikovski)
30/12 Rock around Barock
31/12 Silvesterkonzert/Lenneke Ruiten
01/01 Fidelio (Beethoven)
02/01 I Puritani (Bellini)
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Düsseldorf Altstadt
Maandag 30 december reizen we via
diverse opstapplaatsen per touringcar naar Düsseldorf. ’s Avonds kunt u
in het Capitol Theater Düsseldorf het
ballet De notenkraker van Tsjaikovski
bijwonen, in een versie van het Russisch Staatsballet Moskou. In het Aalto
Theater Essen kunt u onder de noemer
Rock around Barock terug in de tijd met
een balletavond door Ben Van Cauwenbergh. De band Mallet speelt muziek
van Bach tot de Beatles.
Dinsdag 31 december krijgen we een
rondleiding door Düsseldorf. De populairste wijk in Düsseldorf is de Altstadt.
De Altstadt is grotendeels een reconstructie van oude panden zoals ze er
voor de Tweede Wereldoorlog stonden. Voor het oudejaarsconcert rijden
we naar Keulen. In de Kölner Philharmonie speelt het Gürzenich-Orchester
Köln onder leiding van Duncan Ward
tijdens het Silvesterkonzert vocale en
instrumentale werken van Bernstein,
Puccini, Ravel, Verdi (aria van Violetta
uit La traviata), Donizetti (waanzinsscène uit Lucia di Lammermoor) en Mozart
(aria uit Die Entführung aus dem Serail),
met als solist sopraan Lenneke Ruiten.
Woensdag 1 januari staat in het teken
van Beethoven. In het jaar 2020 viert
de muzikale wereld het 250e geboortejaar van de componist. Wat past
dan beter dan een bezoek aan zijn geboortestad? De Kunsthalle Bonn toont
de belangrijkste thema's uit het leven

€ 1.055,=
€ 140,=

e
e
e
e
e

79,=
44,=
84,=
39,=
54,=

van Beethoven (zoals Freundschaften
en Beethovens Sicht auf sich selbst) in
relatie tot muzikale sleutelwerken uit
zijn oeuvre en in een cultuurhistorische
context. We sluiten de dag af met een
opvoering in de Oper Bonn van Fidelio,
de opera waarin Beethoven zijn idealen
onomwonden verkondigde. Hij streed
tegen (politiek) onrecht en hechtte grote waarde aan liefde en trouw.
Donderdag 2 januari krijgen we in Museum K20 een rondleiding door de tentoonstelling over de schilder Munch.
De Noorse schrijver Karl Ove Knausgård
- tevens kunsthistoricus - selecteerde
voor deze overzichtstentoonstelling
werken die zelden getoond worden.
Hierdoor krijgen we de beroemdste
avant-garde schilder uit Scandinavië in
een nieuw perspectief te zien. Bij de
Rheinoper Düsseldorf staat 's avonds
Bellini’s belcanto-opera I Puritani op
het programma in een enscenering
van tenor/regisseur Rolando Villazón. I
Puritani is een liefdesverhaal dat zich
afspeelt tegen de achtergrond van de
politieke strijd tussen de republikeinen
en de royalisten in Engeland. Bijzonder
genoeg koos Bellini voor een goede afloop met de protégé's van deze opera.
Vrijdag 3 januari bezoeken we het Vonder-Heydt-Museum in Wuppertal voor
een tentoonstelling over de kunstenaar
Oskar Schlemmer, een van de voormannen van Bauhaus. Na het museumbezoek keren we terug naar Nederland.
Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Düsseldorf
v.v. • 4 overnachtingen op basis van logies
en lunches in het 4-sterren Radisson Blu
Scandinavia Hotel • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door MUSICO-eigenaren Taco Stronks en
Remco Roovers
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Rotterdam, Den Haag,
Amsterdam, 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

30 december 2019 t/m 2 januari 2020

Luik
Oud en nieuw aan de Maas
Maandag 30 december rijden we per
touringcar naar Maastricht. Gelegen
tussen drie pleinen - het Vrijthof, het
Keizer Karelplein en het Henric van Veldekeplein - staat de imposante en monumentale Sint Servaasbasiliek. De kerk
is gebouwd op het graf van Sint-Servaas
en wordt beschouwd als de oudste nog
bestaande kerk van Nederland. De grote driebeukige kruisbasiliek is grotendeels in romaanse stijl gebouwd met
gebruikmaking van kolenzandsteen en
mergel. Na het bezoek aan Maastricht
rijden we door naar Luik.
Dinsdag 31 december krijgen we een
rondleiding door het futuristisch ogend
treinstation Liège-Guillemins. Het gebouw – van de Spaanse architect Calatrava - is gemaakt van glas, beton,
staal en blauwe hardsteen. De lange
overkapping maakt een magistrale
sciencefictionachtige indruk. De Opéra
Royal de Wallonie voert op de laatste
dag van het jaar La cenerentola van
Rossini uit. Het is een uitbundige, vrolijke opera waar de illusie van de werkelijkheid en de realiteit van het sprookje
over Assepoester elkaar voortdurend
afwisselen. Na de opera luiden we in
het operahuis met champagne het
nieuwe jaar in!

Station Luik
eeuw hier zijn palts (koninklijke verblijfplaats) bouwen. De bijbehorende
paltskapel in de vorm van een octogoon is nu het oudste gedeelte van de
Dom. Karel de Grote wilde met deze
achthoekige vorm laten zien dat hij
zichzelf als opvolger van de Romeinse
keizers beschouwde. De kapel is prachtig afgewerkt met Italiaans marmer en
mozaïeken. ’s Avonds voert het Sinfonieorchester Aachen tijdens het Neujahrskonzert onder meer Beethovens
Die Geschöpfe des Prometheus uit.
Het is het enige ballet dat Beethoven
schreef, een allegorisch handelingsballet dat hij in 1801 componeerde in opdracht van het Weense Keizerlijke Hof.
De muziek was een succes, maar van
de choreografie is behalve een korte synopsis – over Prometheus die het vuur
van de goden steelt om dat aan twee
menselijke gestalten te geven – niets
bewaard gebleven.

Stel zelf uw muziekprogramma samen:
31/12 La cenerentola (Rossini)
01/01 Neujahrskonzert

Paltskapel Aachen

Donderdag 2 januari bezoeken we het
Musée La Boverie, ooit gebouwd voor
de wereldtentoonstelling van 1905 in
Luik. Rudy Ricciotti, bekend van onder
meer MUCEM in Marseille en de afdeling Islamitische kunst in het Louvre,
tekende voor de verbouwing. Aan het
begin van de middag rijden we terug
naar Nederland.

Woensdag 1 januari bezoeken we
Aken. Karel de Grote en Aken zijn nauw
met elkaar verbonden. Waarschijnlijk
aangetrokken door de warmwaterbronnen liet Karel de Grote in de 8e

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag

• Oud & nieuw net over de
grens
• Rossini’s komische opera
La cenerentola als afsluiting
van het jaar
• Die Geschöpfe des Prometheus als opening van het
Beethoven-jaar 2020

Opéra Royal de Wallonie

€ 995,=
€ 100,=
e 99,=
e 44,=

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Luik v.v. en
vervoer ter plaatse • 3 overnachtingen
in het 4-sterrenhotel Ramada Plaza Liège
City Center in Luik • 3 diners of lunches
• Excursieprogramma (incl. entrees) •
Deskundige reisleiding
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en
Horst (bij Venlo) • Exclusief toegangskaarten voorstelling en concert, 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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30 december 2019 t/m 3 januari 2020

Keulen
Oud & nieuw aan de Rijn
• Met de West Side Story van
Bernstein het oude jaar uit
• Tsjaikovski’s Zwanenmeer
als begin van het nieuwe
jaar
• Een uitgebreid excursieprogramma in Keulen

Romaanse kerk in Keulen

Berliner Realismus

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
31/12 West Side Story (Bernstein)
01/01 Het zwanenmeer (Tsjaikovski)
02/01 Carmen (Bizet)
02/01 I Puritani (Bellini)
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Keulen
Maandag 30 december rijden we naar
Keulen, waar we onze intrek nemen in
het comfortabele en centraal gelegen
Maritim Hotel Köln.
Dinsdag 31 december verkennen we
Keulen. Strategisch aan de Rijn gelegen speelt Keulen al ruim 2000 jaar een
belangrijke rol in de West-Europese
geschiedenis. Belangrijkste kenteken
van Keulen is natuurlijk de Dom, waar
letterlijk eeuwen aan gebouwd is.
Rond de Dom zijn nog tal van historische plaatsen terug te vinden die de
eeuwenlange geschiedenis van Keulen
tastbaar maken. We sluiten het jaar af
met een opvoering van Bernstein West
Side Story door de Oper Bonn. Met
West Side Story hebben de vier briljante makers Leonard Bernstein, Jerome
Robbins, Arthur Laurents en Stephen
Sondheim het hele genre van musical
geherdefinieerd, zowel muzikaal als
qua dans. Het is in vele opzichten een
uniek kunstwerk. Ze bereikten de totale
eenheid van verhaal: gesproken en gezongen dialogen, liedjes, balletten en
ensemble-scènes versmelten tot een
groot samenhangend geheel.
Woensdag 1 januari bezoeken we in
Keulen het Käthe Kollwitz Museum voor
de tentoonstelling Berliner Realismus.
Von Käthe Kollwitz bis Otto Dix. Het Ballett am Rhein in Düsseldorf danst op
nieuwjaarsdag Het zwanenmeer van
Tsjaikovski. Choreograaf Martin Schläpfer maakte zijn versie tot een intensief

€ 1.055,=
€ 120,=

e
e
e
e

75,=
78,=
88,=
54,=

kamerspel, waarbij de wereld van de
mensen door de zwarte romantiek met
al haar geheimen, dromen, verlangens,
maar ook obsessies, duistere kantjes en
barbaarsheden overvallen wordt. De
pers was enthousiast: ‘Een grootse balletavond’ (Der Tagesspiegel), ‘Een uitgekiend en consequent oeuvre’ (Neue
Zürcher Zeitung) en ‘Een openbaring’
(Süddeutsche Zeitung).
Donderdag 2 januari bezoeken we in
Keulen de tentoonstelling Inside Rembrandt in het Wallraf-Richartz-Museum
Köln. De Oper Köln brengt vanavond de
opera Carmen van Bizet. 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 het verhaal van een man
die uit jaloezie de moordenaar van zijn
geliefde wordt. In Düsseldorf kunt u I
Puritani van Bellini zien.
Vrijdag 3 januari krijgen we een rondleiding met als thema ‘Romaanse kerken’. In totaal twaalf van de kerken in
de binnenstad van Keulen zijn gebouwd
in deze bouwstijl, kenmerkend voor de
periode tussen 1000 en 1200. Tijdens
de Tweede Wereldoorlog werden veel
van deze Godshuizen beschadigd, maar
na de wederopbouw straalt ‘Colonia
Romanica’ weer in volle glorie. 's Middags keren we terug naar Nederland.

Inbegrepen in basisreissom:
Reis per luxe touringcar naar Keulen v.v. en
vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in het 4-sterren
Maritim Hotel Köln • 4 diners of lunches in
goede restaurants • Excursieprogramma
(incl. entrees) • Deskundige reisleiding
door archeoloog en muziekpublicist
Benjamin Rous
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Amsterdam, Den Haag,
Utrecht, Driebergen-Zeist, Arnhem en
Horst (bij Venlo) • 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

31 december 2019 t/m 4 januari 2020

Dresden
Oud & nieuw in ‘Florence aan de Elbe’
Dinsdag 31 december vliegen we rechtstreeks naar Dresden. We vieren oud
& nieuw in het recent heropende Kulturpalast waar organist Thierry Escaich
tijdens het Orgelkonzert zum Jahreswechsel Franse muziek speelt van onder meer Vierne, Widor en Messiaen.
Woensdag 1 januari maken we uitgebreid kennis met de historische stad
Dresden, met 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 bij de Dresdner Philharmonie en
celliste Raphaela Gromes werken op
het programma van Strauß, Offenbach,
Rossini en Bizet.
Donderdag 2 januari bezoeken we de
Gemäldegalerie Alte Meister. August
der Starke liet begin 18e eeuw een waar
kunstwerk bouwen, de Zwinger. Al van
oudsher herbergt dit complex kunstverzamelingen van de keurvorst. 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. In de Semperoper
staat de opera Lucia di Lammermoor
op het programma. Donizetti componeerde met de beroemde waanzinscène een absoluut hoogtepunt van het

Basisreissom per persoon
Eenpersoonstoeslag
Stel zelf uw muziekprogramma samen:
31/12 Orgelkonzert zum Jahreswechsel
01/01 Neujahrskonzert
02/01 Lucia di Lammermoor (Donizetti)
03/01 Der Freischütz (Von Weber)

Semperoper

belcanto. Waanzinnigheid is het lot van
Lucia die gek wordt, omdat zij niet met
haar geliefde mag trouwen.
Vrijdag 3 januari krijgen we een rondleiding door het Neue Grüne Gewölbe.
August der Starke 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 een echte
Wunderkammer verbouwen. Omdat
enkele ruimtes groene muren hadden,
ontstond al snel de bijnaam Grünes
Gewölbe. ’s Avonds biedt de Semperoper Der Freischütz van Von Weber. De
première in 1821 van deze opera was
een ongekend muzikaal evenement in
Duitsland. Voor het eerst creëerde een
Duitse componist een puur Duitse romantische opera, geïnspireerd door de
poëtische en muzikale folklore van zijn
land. De opera is gebaseerd op het verhaal van een jager die zijn ziel verkoopt
aan de duivel. Wat volgt is een strijd
tussen goed en kwaad, tussen het licht
en de duisternis. Der Freischütz riep
ook een nieuwe traditie in het leven in
de Duitse opera, die enkele jaren later
met Richard Wagner tot volle ontwikkeling zou komen.
Zaterdag 4 januari vliegen we ’s middags terug naar Nederland.

€ 1.285,=
€ 120,=
incl.
e 57,=
e 92,=
e 98,=

• Lucia di Lammermoor in de
Semperoper
• Excursies naar Gemäldegalerie & Grünes Gewölbe
• Fascinerende herbouw
Frauenkirche

Frauenkirche

Raphaela Gromes

Dresden

Inbegrepen in basisreissom:
KLM-vluchten met belastingen en toeslagen naar Dresden v.v. • Transfers en
vervoer ter plaatse • 4 overnachtingen op
basis van logies en ontbijt in een 4-sterrenhotel in Dresden • 4 diners of lunches
in goede restaurants • Excursieprogramma (incl. entrees) • Ruimbagage (zie
bagageregeling op pagina 44) • Deskundige reisleiding door kunsthistorica Nanda
Geerling
Overige informatie:
Opstapplaats: Schiphol • Exclusief toegangskaarten voorstellingen en concert,
vervoer van en naar Schiphol, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van
persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds • Meer informatie op
www.musico.nl
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Eendaagse operareizen 2019-2020
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.

Speranza Scappucci

22 september 2019 - Opéra Royal de Wallonie, Luik
Madama Butterfly (Puccini)
De chefdirigent Speranza Scappucci van de Opéra Royal de Wallonie, die het vorige
seizoen veel indruk maakte met Aida, opent het seizoen met een nieuwe enscenering van Madama Butterfly. Voor Puccini was het na het succes van Tosca een
grote wens een opera te schrijven naar een toneelstuk van David Belasco over de
ongelukkige Cio-Cio-San. Het daagde hem uit nieuwe klankkleuren te vinden om
het zogenaamde japonisme, dat eind 19e eeuw erg in trek was in West-Europa,
muzikaal vorm te geven.

L'enfant et les sortilèges

13 oktober 2019 - Oper am Rhein, Düsseldorf
Petroesjka (Stravinsky) / L’enfant et les sortilèges (Ravel)
Hoe verweert men zich tegen mishandeling en wreedheid? Door te vluchten, zoals
de clown Petroesjka die door een boosaardige goochelaar op een jaarmarkt geëtaleerd en gekweld wordt? Of door wraak te nemen, zoals de theepot, de klok,
het behang en andere kamerinrichtingen doen die door een stout kind in zijn razernij mishandeld en vernield worden. De theatergroep „1927“ heeft zich na haar
wereldsucces met Mozarts Die Zauberflöte aan nog twee andere werken gewijd
die allebei gemaakt lijken te zijn voor de unieke combinatie van animatie en live
agerende vertolkers.

Samson en Dalila (Antoon van Dyck)

24 november 2019 - Oper am Rhein, Düsseldorf
Samson et Dalila (Saint-Saëns)
Wanneer Samson tijdens de Hebreeuwse opstand het voortouw neemt, put een
onderdrukt volk hier nieuwe moed uit. In de strijd tegen de heersende Filistijnen is
zijn bovenmenselijke kracht een dodelijk wapen en doet de rebellen de ene na de
andere zege behalen. Tegen slechts één tegenstander is Samson niet opgewassen:
de erotische aantrekkingskracht van de mooie Dalila. Met haar verleidingskunsten
weet zij het geheim van zijn sterkte te ontlokken. Saint-Saëns had aanvankelijk een
oratorium voor ogen, maar werkte de materie uiteindelijk om tot een opera die in
1877 in Weimar in première ging.

Lohengrin (August von Heckel)

Rolando Villazón

8 december 2019 - Theater Dortmund
Lohengrin (Wagner)
Elsa, erfdochter van Brabant, wordt door haar voogd Telramund beschuldigd van
moord op haar broertje aan wie het graafschap Brabant officieel ten deel zou zijn
gevallen. Zij wordt gered door een zwaanridder naar wiens naam Elsa niet mag vragen. Ingefluisterd door Telramunds jaloerse geliefde Ortrud vraagt Elsa de zwaanridder natuurlijk toch naar zijn naam. Lohengrin is Wagners meest 'Italiaanse' van
zijn opera's door de nadruk op het aandeel van de zangers en tegelijkertijd ook
heel romantisch door de middeleeuwse sfeer en de figuur van de zwaanridder.
5 januari 2020 - Oper am Rhein, Düsseldorf
I Puritani
Na Donizetti’s Don Pasquale wijdt de veelzijdige tenor Rolando Villazón zich in zijn
tweede regiewerk voor de Oper am Rhein opnieuw aan een klassieker uit het belcanto. Zeer atypisch voor een opera seria gunde Bellini de helden van I Puritani een
gelukkige afloop van hun dramatische liefdesverwikkelingen. Deze ontspinnen zich
tegen de historische achtergrond van de Engelse burgeroorlog tussen de protestantse puriteinen van de Cromwell-partij en koningsgezinde katholieken. Hoewel
de puriteinendochter Elvira aan partijgenoot Riccardo beloofd is, houdt zij stiekem
van de royalist Arturo.

Prijzen:
€ 127,50 per operareis
€ 112,50 per operareis bij een abonnement met drie of vier verschillende voorstellingen
€ 95,= per operareis bij een abonnement met vijf of meer verschillende voorstellingen
€ 85,= per operareis bij een abonnement met alle tien de voorstellingen
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Opera-abonnement bij MUSICO Reizen
In het seizoen 2019-2020 biedt MUSICO Reizen u wederom de gelegenheid een abonnement te nemen op onze eendaagse
operareizen. Vanaf drie opera’s (verschillende titels) betaalt u € 112,50 in plaats van € 127,50 per operareis en vanaf vijf opera’s
€ 95,=. Indien u alle 10 voorstellingen bijwoont, bedraagt de abonnementsprijs € 85,= per voorstelling. De abonnementsprijzen
gelden alleen als u zich voor minimaal drie verschillende voorstellingen tegelijkertijd aanmeldt, voorafgaand aan de eerste opera
uit uw abonnement.

23 februari 2020 – Aalto-Musiktheater Essen, Essen
Das Land des Lächelns (Franz Lehár)
De Weense Lisa volgt haar geliefde naar zijn land van herkomst in het verre oosten.
Aldaar blijkt de charmante prins er in de ogen van de westerse Lisa toch wat bijzondere gewoontes op na te houden. Is er nog een weg terug? Met deze operette
sloeg Lehár een brug naar de muziek van Strauss en Puccini – met wie hij levenslang bevriend was. Zo laat hij het melancholische openingsthema naadloos overgaan in het beroemde Dein ist mein ganzes Herz en vervolgens in het gekunstelde
exotisme van Im Salon zum Blauen Pagode.
29 maart 2020 - Oper am Rhein, Düsseldorf
La fille du régiment (Donizetti)
'Make love, not war', zou Marie - het 'fille du régiment' - in haar vaandel geschreven kunnen hebben. Gevonden als vondeling op het slagveld is zij de lieveling
van het gehele regiment, maar haar eigen hart heeft zij aan de jonge Tiroler Tonio geschonken. Ook wanneer Maries moeder, een markiezin, haar terugvindt en
haar volgens de regels van haar stand wil uithuwelijken, kan Marie haar Tonio niet
vergeten. Donizetti sloot zich met zijn voor Paris gecomponeerde werk aan bij de
Franse smaak en schreef een vrolijke, historische opera.
26 april 2020 - Oper am Rhein, Duisburg
Il trionfo del tempo (Händel) / Der Kaiser von Atlantis (Ullmann)
Twee allegorieën in deze 'double bill'. In Il trionfo onderzoekt Händel op wonderlijk
gevarieerde en inventieve wijze de geneugten des aards: Plezier haalt Schoonheid
over lichtzinnig te leven, maar Tijd en Verlichting waarschuwen dat dit pad slechts
tot verderf leidt. Als Schoonheid de tand des tijds wil doorstaan, dan moet ze een
plaats in de hemel veroveren. Victor Ullmann schreef zijn allegorie Der Kaiser in
Theresienstadt. Wanneer de tirannieke keizer Overall de oorlog van allen tegen
allen verkondigt, weigert de dood dienst te doen. Niemand kan voortaan meer
sterven, het land verdrinkt in chaos.
24 mei 2020 - Opéra Royal de Wallonie, Luik
Lakmé (Delibes)
In het Britse India van de 19e eeuw is Lakmé, een jonge priesteres, verliefd geworden op de Engelse Gérald. Haar vader Nilakantha kan dit niet tolereren en probeert
de minnaar van zijn dochter te vermoorden. Lakmé verbergt gewonde Gérald in
het bos en verzorgt hem liefdevol. Toch kan ze hem niet behouden. Lakmé is de
opera achter de beroemde Bloemenaria. De clash tussen de verschillende culturen
loopt in dit verhaal - net zo min als in Madama Butterfly - niet goed af voor de
titelheldin.
7 juni 2020 - Aalto-Musiktheater Essen, Essen
Don Carlo (Verdi)
De verhouding tussen vader koning Filips en zoon Don Carlo staat onder hoogspanning. Vader en zoon hebben beiden dezelfde vrouw op het oog: Elisabetta de
Valois. Rücksichtslos schuift de vader de gevoelens van zijn zoon opzij. Een huwelijk
met de Française geeft koning Filips het benodigde politieke voordeel. Maar Elisabetta heeft haar hart verpand aan een ander. Politiek en liefde: het leidt tot een
speelveld waarin niemand meer kan winnen. In een regie van Robert Carsen en
met Gaston Rivero als Don Carlo.

Das Land des Lächelns

La fille du régiment

Georg Friedrich Händel

Lakmé

Gaston Rivero

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
Overige informatie:
Opstapplaatsen: Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Driebergen-Zeist en Arnhem (Essen, Düsseldorf en Dortmund) 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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Vooruitblik reizen 2020
Op deze pagina blikken we vast kort vooruit naar een aantal reizen die wij in het voorjaar van 2020 zullen aanbieden. De
volledige reisbeschrijvingen van deze reizen staan op www.musico.nl. Hier vindt u ook ons meest actuele reisaanbod.

Philippe Herreweghe

17 t/m 20 januari 2020
Brugge Bach Academie
De Bach Academie van Philippe Herreweghe bestaat tien jaar en heeft zichzelf
voor dit heuglijke feit uitgenodigd bij de familie Bach. En dan familie in de ruimste
betekenis van het woord. De familie Bach is een der muzikaalste aller tijden en
Johann Sebastian droeg hier in sterke mate aan bij. Niet alleen gingen zijn zoons
allemaal de muziek in, maar Bach leidde ook een gestage stroom studenten op tot
zijn ‘geestelijke kinderen’. Behalve het jarige Collegium Gent (50 jaar) schuift ook
Vox Luminis aan bij dit feestje.
28 t/m 30 januari 2020
Amsterdam
Tijdens de Strijkkwartet Biënnale - het grootste strijkkwartetfestival ter wereld kunt u op ontdekkingstocht gaan - langs traditie én experiment - naar het vertrouwde en het onbekende. Wakker worden met een Vroege Beethoven, persoonlijke verhalen uit het strijkkwartet horen tijdens een Coffee Talk en het proces van
dichtbij meemaken in een Masterclass. In de middag de grenzen van strijkkwartet
verkennen en 's avonds luisteren naar hoogtepunten uit het genre.

Ragazze Quartet

Lotte de Beer

28 februari t/m 2 maart 2020
Essen
Net over de grens biedt het Ruhrgebied dit weekend een walhalla voor de liefhebber van barok(opera). Op het programma staat Alcina - in een regie van Lotte de
Beer. Met deze opera haalden Händel en zijn librettist een geliefd thema uit die
tijd uit de kast: de beeldschone tovenares Alcina breekt het hart van vele mannen, totdat haar eigen hart veroverd en uiteindelijk gebroken wordt. U kunt ook
een geënsceneerde versie zien van het schrijnende verhaal over Kaïn en Babel dat
Scarlatti zo dramatisch getoonzet heeft. Akademie für Alte Musik Berlin en violiste
Isabelle Faust spelen tot slot Bach.
13 t/m 16 maart 2020
Bonn
Wat is een betere plek dan de geboortestad van Beethoven om diens 250e geboortejaar te herdenken? Tijdens de festivalweek 'Seid Umschlungen' klinken werken
van componisten die door Beethoven geïnspireerd raakten. Zoals de Symphonie
Fantastique van Berlioz die door Liszt ook wel 'Lordsiegelbewahrer Beethovens'
werd genoemd. Maar natuurlijk staat het werk van Beethoven zelf ook op het programma, zoals zijn 'enige' opera Fidelio.

Beethoven

Anna Netrebko en Ildar Abdrazakov

29 mei t/m 2 juni 2020
Dresden
De reis in mei 2020 naar Dresden biedt een gevarieerd programma. We beginnen
de reis met een operette van Offenbach, Häuptling Abendwind. Vervolgens kunt u
een concert bijwonen van de Dresdner Philharmonie en staan er twee voorstellingen in de Semperoper gepland: Puccini’s Madama Butterfly en Don Carlo. Dirigent
Christian Thieleman dirigeert deze Verdi-opera, met een sterrencast, aangevoerd
door sopraan Anna Netrebko als Elisabetta di Valois en Ildar Abdrazakov in de rol
van Filippo II.

Uitgebreide reisbeschrijving: 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

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:
• Heidelberg: Van Baerle Trio (Kaupo Kikkas)
• Hamburg: Elbphilharmonie (HMG/CooperCopter)
• Keulen kerst: Anna Prohaska (Harald Hoffmann/DG)
• Düsseldorf oud & nieuw: Lenneke Ruiten (Victor Thomas)
• Luik: Annick Massis (Roberto Ricci)
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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.
Om voor de kortingen van Flying Blue Explorer of Flying Blue Silver
in aanmerking te kunnen komen, dient u uw Flying Blue-nummer
uiterlijk een maand voor vertrek aan MUSICO Reizen door te geven.
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:
Káta Kabanová (Staatsoper Hamburg)
Vormgeving: Joop Pleyster
Redactie:
Susan Dorrenboom, Remco Roovers & Taco Stronks

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

Roepnaam

Roepnaam

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 44 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
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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
De bedragen van de annuleringskosten zijn gebaseerd 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.
• 		bij annulering van een ééndaagse reis wordt slechts € 10,= annuleringskosten berekend indien het ticket voor de voorstelling of concert
doorverkocht kan worden aan een reiziger op de wachtlijst.
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 samen-
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stellen 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
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Bankgegevens
t.n.v. MUSICO vof
IBAN: NL62INGB0005371637
BIC: INGBNL2A
Overige gegevens
Kamer van Koophandel: 30170810 (Utrecht)
BTW-nummer: NL809479217B01
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