Muziekreis Dvořák-Praag

Programma
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

maandag

• busreis Gouda-Eisenach (met
tussenstop in Deventer)
• welkomstdiner en overnachting in Eisenach

De Tsjechische componist Dvořák en de stad Praag staan centraal tijdens deze veelzijdige muziekreis. Lezingen, zingen,
concert- en museumbezoek zorgen voor een onvergetelijke
negendaagse reis!
Tijdens de muziekreis ‘DvořákPraag’ verkennen we de stad
door stadswandelingen en een
boottocht over de Moldau. We
bezoeken de Praagse Burcht, het
Wenceslasplein, de Karelsbrug
over de Moldau en natuurlijk de
beroemde astronomische klok
op het Oude Stadsplein in de
Oude Stad.
Geboortehuis en landgoed
Daarnaast bezoeken we het Dvořákhuis in Praag. We gaan naar
zijn geboortehuis en doopkerk in Nelahozeves en bezoeken het
landgoed Vysoká waar Dvořák gedurende vele jaren de zomermaanden doorbracht.
Muziek
Deze reis is natuurlijk niet compleet zonder muziek. Naast een
bezoek aan een opera of concert zullen we ook drie avonden zelf
zingen onder leiding van Leo Rijkaart. De zangavonden worden
gecombineerd met lezingen over het leven en de muziek van
Dvořák.

• stadswandeling Oude Stad
• bezoek Representatiehuis
• boottocht op de Moldau
• lezing ‘De muziek van Dvořák’
en zingen

• bezoek Praagse Burcht
• middag vrij te besteden
• avond lezing ‘inleiding opera
of concert’ en zingen

• ochtend vrij
• stadswandeling Nieuwe Stad
• bezoek Dvořák Museum
• avond concert of opera

• busreis Eisenach-Praag
• sightseeing Praag
• Oude Stad en Karelsbrug
• lezing ‘Biografie Dvořák’ en
zingen

• dagexcursie Nelahozeves
• bezoek geboortehuis Dvořák
• bezoek kasteel Lobkowitz
• avond vrij te besteden

• dagexcursie Vysoká
• bezoek landgoed Vysoká,
Dvořák Museum en Vyšehrad
met graf Dvořák
• avond vrij te besteden

• busreis Praag-Hildesheim
• slotdiner en overnachting in
Hildesheim

dinsdag

• busreis Hildesheim-Gouda

De volgorde van programmaonderdelen kan iets wijzigen

Algemene reisinformatie
De 9-daagse muziekreis Dvořák-Praag vindt plaats van 28 september t/m 6 oktober. Deze reis kost € 1295,- pp.
Bij de prijs is inbegrepen:









Voorbereidingsavond op 23 september
Reis per luxe touringcar Gouda-Praag vv met tussentijdse overnachtingen in Eisenach en Hildesheim
Vervoer in Praag en naar Nelahozeves en Vysoká
Boottocht op de Moldau
Verblijf in 4-sterrenhotels (incl. ontbijtbuffet)
Welkomst- en slotdiner
Excursies en concert/opera
Lezingen en zingen

