
 

Zangreis Hildesheim  

Een week heerlijk zingen combineren met veel cultuur? Deze 

reis biedt het u allemaal! Ga met ons mee naar het prachtige 

Hildesheim in Duitsland en repeteer voor het slotconcert aan 

het eind van de week. Tussendoor kunt u genieten van wat de 

omgeving te bieden heeft. 

  

Hildesheim ligt een half uurtje rijden ten zuiden van Hannover en 

is vooral bekend om de Dom en de Michaeliskirche. Beide kerken 

staan op de UNESCO-

werelderfgoedlijst. Die 

staan dan ook zeker op 

het programma van 

deze reis. Ook gaan we 

naar Slot Marienburg, 

het 19e eeuwse kasteel, 

gebouwd in opdracht 

van de laatste koning 

van Hannover Georg V. En natuurlijk brengen we een bezoek aan 

Hannover, waar we een concert zullen bijwonen. 

 

Muziek 

Het thema van het repertoire voor deze week is 'Nachtmuziek' 

met composities van o.a. Mozart, Elgar, Kodály en Lauridsen. Elke 

dag repeteren we voor het slotconcert. De repetities staan onder 

leiding van dirigent Leo Rijkaart en vocal coach Hans Christian 

Hinz. Het slotconcert wordt begeleid door pianist Martin van 

Broekhoven.  

 

 

Programma 

 

 

Algemene reisinformatie 

De 6-daagse zangreis Hildesheim vindt plaats van 7 t/m 12 okto-

ber 2019. Deze reis kost € 995,- pp.  

Bij de prijs is inbegrepen:  

 reis per luxe touringcar Gouda-Hildesheim vv 

 vervoer naar Slot Marienburg en Hannover 

 verblijf in 4-sterrenhotel (incl. ontbijtbuffet) 

 welkomst- en slotdiner 

 excursies en concert in Hannover 

 repetities en slotconcert 

 voorbereidende repetitiedag op zaterdag 14 september 

van 10-15 uur 

 alle bladmuziek en oefen-cd 

maandag  

• busreis Gouda-Hildesheim 

(met tussenstop in Deventer) 

• welkomstdiner 

 

 

Slot Marienburg in Hannover 

woensdag 

• 's morgens repetitie 

• 's middags met touringcar be-

zoek aan slot Marienburg  

• ’s avonds repetitie 

 

vrijdag  

• ’s ochtends repetitie 

• ’s middags generale repetitie 

• concert 

• slotdiner 

 

dinsdag  

• ’s ochtends repetitie 

• rondleiding Hildesheim, o.a. 

bezoek Dom en Michaeliskirche 

• vrij te besteden tijd 

• ’s avonds repetitie  

donderdag  

• ’s ochtends en ’s middags  

repetitie 

• avondconcert in Hannover 

zaterdag  

• busreis Hildesheim-Gouda 

 

 

Bas-bariton Hans 
Christian Hinz stu-
deerde zang en 
schoolmuziek in Han-
nover en Detmold. Hij 
doceerde koor- en in-
dividuele stemvor-
ming aan dirigenten 
en viel als zanger 
meerdere keren in de 
prijzen.  

 

Dirigent Leo Rijkaart 
studeerde koor- en 
orkestdirectie  en 
houdt zich voorname-
lijk bezig met muziek-
onderwijs en koordi-
rectie. Hij dirigeert 
meerdere koren. Hij is 
medeoprichter van 
het Randstedelijk 
Zanginstituut.  

 

Pianist Martin van 

Broekhoven speelt 

sinds zijn zevende jaar 

piano. Hij speciali-

seerde zich in de be-

geleiding van zangers 

en koren. Als dirigent 

geeft hij leiding aan 

meerdere koren. 

 


