
HIER KUNT U OP REKENEN: 
- Reis per- en beschikking over een luxe touringcar 
- Comfortabele hotelaccommodatie ( 3 sterren) in de omgeving  

van Brugge 
- Verblijf op basis van logies en ontbijt
- 3 gangen diner in en restaurant in Brugge 
- Dag-tot-dag programma met keuzemogelijkheden 
- Flashmob in Antwerpen 
- Deelname aan het Joseph Ryeland Festival inclusief een 

blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde en juryrapport 
- 'Bubbels & Bites' tijdens het sluitingsfeest 
- Lokale toeristenbelasting 
- Programmaboekje voor alle deelnemers 

VOLOP KEUZEMOGELIJKHEDEN: 
Orpheus Reizen, gespecialiseerd in koorreizen en organisator 
van het festival, wil graag rekening houden met uw persoonlijke 
wensen rond de reis en verblijf. Daarom zijn er binnen het dag-
tot-dag programma enkele optionele excursies ingebouwd. 
Graag komen we bij u langs en bespreken de mogelijkheden. 

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN GROEPSEXCURSIE IN BRUGGE: 
- Boottocht in Brugge: Een bezoek aan Brugge is niet compleet 

zonder een tochtje op de Brugse reien. Tijdens een half uur 
durende tocht ziet u de meest bijzondere plekjes van de stad 
vanuit een heel andere hoek. 

- Stadswandeling o.l.v. gidsen 
- Bezoek aan brouwerij de Halve Maan: Deze authentieke 

huisbrouwerij in het centrum van Brugge is een familiebedrijf 
met een traditie van zes generaties brouwers sinds 1856. Hier 
wordt het Brugse stadsbier, de Brugse Zot, gebrouwen: een pittig 
biertje van hoge gisting op basis van mout, hop en speciale gist.

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN GROEPSEXCURSIE IN GENT: 
- Rondvaart op de Reien, hier plannen wij een mooi zang- 

moment onder de st. Michaelsbrug, met haar onvergetelijke 
akoestiek is eveneens een hoogtepunt van een bezoek aan Gent. 

- Stadswandeling; Met onze stadsgids bezoeken we alle  
highlights van deze levendige stad.

- Gravensteen: Een bezoek aan de mystieke burcht ‘Het 
Gravensteen’ is een absolute aanrader. Deze belangrijke 
bezienswaardigheid in Gent is een burcht met een zeer bewogen 
geschiedenis, nauw verweven met de complexe  
en vaak woelige politieke en sociale historiek van de stad.  
Een bezoek aan het Gravensteen geeft u een volledig beeld van 
de riddercultuur in de 12de eeuw. 
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Muziek verbroedert, honderden muzikanten, zangers en 
zangeressen bijeen, ieder zingt zijn eigen lied, geeft zijn 
eigen concert, op zijn eigen uur.  

Op zaterdag 5 oktober vindt in Brugge de eerste editie 
van het Joseph Ryelandt festival plaats. Een festival 
dat zijn naam dankt aan de Brugse componist Joseph 
Ryelandt. 

Tijdens dit festival zullen verschillende mannen, 
vrouwen en gemengde koren uit Nederland en België 
bijeenkomen voor een bijzonder nieuw korenfestival in 
het prachtige Brugge. 

Maar er is meer, er is een attractief programma 
samengesteld met een uitstekende balans tussen het 
versterken van de band tussen de ‘eigen’ koorleden 
als het leggen van nieuwe contacten met andere 
zangliefhebbers. 

↑ ORGEL VAN SAINT-EUSTACHE

 → ORGEL VAN SAINT-LOUIS-EN-L’ÎLE

BRUGGE
Brugge is een stad die zo uit een sprookje lijkt te zijn gekomen. 
Eerbiedwaardige historische monumenten aan één geregen 
als aan een parelsnoer. Vanaf een rondvaart op de Reien is 
een bezichtiging van al dit moois een belevenis. Met recht kun 
je zeggen dat dit de bakermat was van de cultuur der 'Lage 
Landen', als je bedenk hoe oud deze stad is. 

Wat u als groepsexcursie kunt bijboeken is te lezen op de flap.

GENT 
Gent, provinciehoofdstad en universiteitstad. De binnenstad 
van Gent is bijzonder levendig met veel toeristen en jonge 
mensen. Hier hangt een grootstedelijke sfeer in een bijna, nog 
middeleeuws centrum.  Vele kronkelige straatjes en pleinen 
rondom grote kathedralen. Hier vindt u “hippe” winkeltjes, 
gezellige kroegen en er heerst een hele fijne sfeer. Gent 
kent ook talrijke monumenten zoals bijvoorbeeld het kasteel 
Gravensteen. Maar ook drie grote imposante kathedralen , en 
vele grachten die hier ‘ de reien’ genoemd worden. 

Wat u als groepsexcursie kunt bijboeken is te lezen op de flap.

ANTWERPEN
Antwerpen, de historische stad aan de Schelde met één van 
de grootste havensteden van Europa. Een stad die eenieder 
weet te raken en te verbazen. De oude binnenstad ademt 
geschiedenis; eeuwenoude gevels in nauwe straatjes of 
op de imposante Grote Markt. Proef het bruisende leven 
in de gezellige bruine kroegen en restaurants, struin door 
de middeleeuwse binnenstad, shop-till-you drop of waai 
lekker uit aan de oever van de Schelde. Kortom; Een bezoek 
aan Antwerpen is een fantastische ervaring vol cultuur, 
architectuur, mode, gastronomie en shopping.

HEILIGE MAGDELANAKERK 
In de Brugse binnenstad vindt u aan het Astridpark de 
Heilige Magdalenakerk. De kerk heeft een geschiedenis van 
150 jaar en is gebouwd in (Engelse) neo-gotische stijl. In 2002 
was Brugge culturele hoofdstad van Europa en kreeg het 
gebouw een nieuwe binnenarchitectuur. Vanaf de buitenkant 
is de kerk al indrukwekkend, maar vanbinnen worden de 
bezoekers verrast met een zeer vernieuwend interieur. Geen 
standaard kerkbanken maar een zeer modern interieur 
met als blinkvanger een groot waterbassin. Sinds eind 2014 
worden er geen zondagsvieringen meer gehouden. De kerk is 
niet aan eredienst onttrokken, maar biedt in de toekomst wel 
mogelijkheden.

Tijdens het korenfestival zullen 
we de ruimte gebruiken in een 
concertopstelling en ’s avonds 
omtoveren tot een intieme 
feestlocatie. 

ZONDAG 6 OKTOBER 2018 
Alweer de laatste dag van de reis. Maar ook vandaag staat er 
een mooie dag op het programma. Na Antwerpen en Brugge 
maken we vandaag kennis met het levendige Gent. Ook hier is 
er weer de keuze voor vrije tijd of een excursie samen met het 
koor. 

Indien gewenst kunnen we er ook voor zorgen dat uw koor de 
Mis of Dienst opluistert in één van de kerken in de omgeving. 
’s Avonds laat arriveren we weer terug bij uw opstapplaats. 

VRIJDAG 4 OKTOBER 2019 
Vertrek vroeg in de ochtend vanuit uw eigen opstapplaats. 
Rond het middaguur komen we aan in Antwerpen waar het 
eerste event op het programma staat; Een gezamenlijke 
Flashmob midden in Antwerpen! 

U maakt al zingenderwijs kennis met de overige deelnemende 
koren. Alles begint met één muzikant die de bekende klanken 
van Beethovens Ode an die Freude inzet. Één voor één volgen 
meer muzikanten  en uiteindelijk ook de koorfinale waarbij 
vanuit alle hoeken koren zullen meezingen! Spannend, mooi, 
verassend… kortom een  absoluut kippenvelmoment! 

Na deze ervaring is er vrije tijd om de stad te ontdekken en te 
dineren.  Omstreeks  20.00 uur rijden we naar het hotel in de 
omgeving van Brugge. 

JOSEPH RYELAND  

Baron Joseph Ryelandt werd geboren te 
Brugge op 2 April 1870. Hij was een late 
romanticus die vooral zuiver symfonische en 
instrumentale muziek componeerde. Zijn meest 
creatieve periode beleefde hij tussen 1892 en 
1944. Vooral zijn composities van religieuze 
koorwerken werden zeer gewaardeerd. Hij 
schreef ook een groot aantal liederen op 
bestaande Nederlandse, Franse, Latijnse en 
Spaanse teksten. Zijn Gezelle-Lieder zijn van 
internationaal niveau. Internationale erkenning 
kreeg Joseph Ryelandt met zijn grote oratoria 
Purgatorium, De komst des Heren, Maria, Agnus 
Dei en Christus Rex.

ZATERDAG 5 OKTOBER 2019  
Na een smakelijk ontbijt rijden we naar Brugge waar we ons 
verzamelen in de H. Magdalenakerk. Daar begint om 10.00 uur 
de officiële openingsceremonie van het Joseph Ryelandt festival 
2019, waar we een werk van de Brugse componist brengen. 
Vervolgens wordt het podium vrijgegeven voor uw koor en de 
andere deelnemers. 

Gedurende de dag nodigen we u uiteraard van harte uit om 
naar uw medezangers te luisteren maar er is ook voldoende 
gelegenheid om te genieten van al het moois dat Brugge te 
bieden heeft. Individueel of samen met uw koor: graag bieden 
we u een groepsexcursie aan om zo even samen met uw eigen 
koor op pad te zijn. Het gezamenlijk diner met uw koor vindt 
plaats in een sfeervol restaurant in Brugge; afhankelijk van 
uw concerttijdstip  plannen we dit in de middag of begin van de 
avond. 

Omstreeks 19.00 uur wordt iedereen weer verwacht in de 
kerk voor een feestelijke afsluiting. De jury trekt zich terug en 
onder het genot van een hapje en een drankje wordt aan ieder 
deelnemend koor een oorkonde met juryrapport uitgereikt.   

Tip:  Van dinsdag tot zaterdag, om 15.00-17.00 en 18.30 uur  
trakteert Harpist Luc van Laere op een gratis concert in Oud 
Sint–Jan. 40 minuten lang weet de Brugse harpspeler jong 
en oud te ontroeren met zijn magistrale klanken. Door Bruge 
bezoekers op TripAdvisor aanbevolen als één van de niet te 
missen activiteiten. 
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bezoekers op TripAdvisor aanbevolen als één van de niet te 
missen activiteiten. 



Muziek verbroedert, honderden muzikanten, zangers en 
zangeressen bijeen, ieder zingt zijn eigen lied, geeft zijn 
eigen concert, op zijn eigen uur.  

Op zaterdag 5 oktober vindt in Brugge de eerste editie 
van het Joseph Ryelandt festival plaats. Een festival 
dat zijn naam dankt aan de Brugse componist Joseph 
Ryelandt. 

Tijdens dit festival zullen verschillende mannen, 
vrouwen en gemengde koren uit Nederland en België 
bijeenkomen voor een bijzonder nieuw korenfestival in 
het prachtige Brugge. 

Maar er is meer, er is een attractief programma 
samengesteld met een uitstekende balans tussen het 
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zangliefhebbers. 
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 → ORGEL VAN SAINT-LOUIS-EN-L’ÎLE

BRUGGE
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Wat u als groepsexcursie kunt bijboeken is te lezen op de flap.

GENT 
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ANTWERPEN
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weet te raken en te verbazen. De oude binnenstad ademt 
geschiedenis; eeuwenoude gevels in nauwe straatjes of 
op de imposante Grote Markt. Proef het bruisende leven 
in de gezellige bruine kroegen en restaurants, struin door 
de middeleeuwse binnenstad, shop-till-you drop of waai 
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feestlocatie. 
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er weer de keuze voor vrije tijd of een excursie samen met het 
koor. 

Indien gewenst kunnen we er ook voor zorgen dat uw koor de 
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JOSEPH RYELAND  

Baron Joseph Ryelandt werd geboren te 
Brugge op 2 April 1870. Hij was een late 
romanticus die vooral zuiver symfonische en 
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avond. 
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kerk voor een feestelijke afsluiting. De jury trekt zich terug en 
onder het genot van een hapje en een drankje wordt aan ieder 
deelnemend koor een oorkonde met juryrapport uitgereikt.   

Tip:  Van dinsdag tot zaterdag, om 15.00-17.00 en 18.30 uur  
trakteert Harpist Luc van Laere op een gratis concert in Oud 
Sint–Jan. 40 minuten lang weet de Brugse harpspeler jong 
en oud te ontroeren met zijn magistrale klanken. Door Bruge 
bezoekers op TripAdvisor aanbevolen als één van de niet te 
missen activiteiten. 

HIER KUNT U OP REKENEN: 
- Reis per- en beschikking over een luxe touringcar 
- Comfortabele hotelaccommodatie ( 3 sterren) in de omgeving  

van Brugge 
- Verblijf op basis van logies en ontbijt
- 3 gangen diner in en restaurant in Brugge 
- Dag-tot-dag programma met keuzemogelijkheden 
- Flashmob in Antwerpen 
- Deelname aan het Joseph Ryeland Festival inclusief een 

blijvende herinnering in de vorm van een oorkonde en juryrapport 
- 'Bubbels & Bites' tijdens het sluitingsfeest 
- Lokale toeristenbelasting 
- Programmaboekje voor alle deelnemers 

VOLOP KEUZEMOGELIJKHEDEN: 
Orpheus Reizen, gespecialiseerd in koorreizen en organisator 
van het festival, wil graag rekening houden met uw persoonlijke 
wensen rond de reis en verblijf. Daarom zijn er binnen het dag-
tot-dag programma enkele optionele excursies ingebouwd. 
Graag komen we bij u langs en bespreken de mogelijkheden. 

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN GROEPSEXCURSIE IN BRUGGE: 
- Boottocht in Brugge: Een bezoek aan Brugge is niet compleet 

zonder een tochtje op de Brugse reien. Tijdens een half uur 
durende tocht ziet u de meest bijzondere plekjes van de stad 
vanuit een heel andere hoek. 

- Stadswandeling o.l.v. gidsen 
- Bezoek aan brouwerij de Halve Maan: Deze authentieke 

huisbrouwerij in het centrum van Brugge is een familiebedrijf 
met een traditie van zes generaties brouwers sinds 1856. Hier 
wordt het Brugse stadsbier, de Brugse Zot, gebrouwen: een pittig 
biertje van hoge gisting op basis van mout, hop en speciale gist.

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN GROEPSEXCURSIE IN GENT: 
- Rondvaart op de Reien, hier plannen wij een mooi zang- 

moment onder de st. Michaelsbrug, met haar onvergetelijke 
akoestiek is eveneens een hoogtepunt van een bezoek aan Gent. 

- Stadswandeling; Met onze stadsgids bezoeken we alle  
highlights van deze levendige stad.

- Gravensteen: Een bezoek aan de mystieke burcht ‘Het 
Gravensteen’ is een absolute aanrader. Deze belangrijke 
bezienswaardigheid in Gent is een burcht met een zeer bewogen 
geschiedenis, nauw verweven met de complexe  
en vaak woelige politieke en sociale historiek van de stad.  
Een bezoek aan het Gravensteen geeft u een volledig beeld van 
de riddercultuur in de 12de eeuw. 

4 T/M 6 OKTOBER '19
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