MET MINNE
VELDMAN
NAAR PARIJS
VIER SAMEN ZIJN 25-JARIG
JUBILEUM ALS ORGANIST
TWEE ORGELCONCERTEN
IN DE SAINT-EUSTACHE EN
DE SAINT-LOUIS-EN-L’ÎLE
14 EN 15 JUNI 2019

TWEE ORGELCONCERTEN MET MINNE VELDMAN IN PARIJS….

In 2019 viert Minne Veldman zijn
25-jarig jubileum als organist met
een jubileumtour door Nederland én
een 2-daagse orgeltrip naar Parijs!
Bij orgelstad Parijs denk je al gauw
aan de vele prachtige, orkestrale
Frans-romantische orgels, soms
kolossaal groot, zoals het Van den
Heuvel-orgel in de Saint-Eustache.
Dit wereldberoemde instrument is
absoluut overweldigend: 18 meter
hoog en 11 meter breed, met 101
stemmen (verdeeld over 5 klavieren en pedaal), 147 rijen
pijpwerk, 8.000 pijpen en 2 speeltafels (boven en beneden)
veruit het grootste en meest prestigieuze orgel van Frankrijk
en het enige orgel ter wereld met drie zelfstandige 32’
tongwerken. Op dit grote symfonische orgel geeft Minne
Veldman op vrijdagavond het eerste concert. Hij bespeelt
het orgel dan vanaf de verrijdbare speeltafel beneden in
de kerk, zodat hij goed zichtbaar is voor zijn publiek.
En dan de zaterdag… hoe groot is de verrassing als je - op een
steenworp afstand van de Notre-Dame - de Saint-Louis-en-l’Île
binnenkomt en het prachtige orgel ziet en hoort, dat Bernard
Aubertin in 2004 voor deze fraaie kerk heeft gebouwd. Een groot
3-klaviers instrument met 51 registers, geïnspireerd op de
Duitse Barok uit de tijd van Bach (orgelbouwer Hildebrandt).

Het orgel heeft een wonderschone klank, zoals we herkennen
van veel prachtige barokorgels in Nederland. Hier komt dan
ook een heel breed repertoire schitterend tot klinken, niet
alleen barokmuziek, maar ook later repertoire. En de Hollandse
koraalkunst voelt zich hier als een vis in het water, zoals is te
beluisteren in een video, waarin Minne Veldman op dit orgel
zijn Psalm 56 speelt. Zoek maar eens op internet naar ‘Minne
Veldman Parijs’ en bewonder alvast dit unieke instrument!
We beluisteren in Parijs dus twee totaal verschillende orgels.
Boeiende afwisseling gegarandeerd, zeker met de bekende
veelzijdigheid van het repertoire dat Minne Veldman ten
gehore brengt!

INTERESSE? SCHRIJF IN OP
WWW.ORPHEUSREIZEN.NL OF
WWW.MINNEVELDMAN.NL

PARIJS…
Parijs, een ware wereldmetropool, dat echter ook klein en
gezellig kan zijn. Dit willen we u ook laten zien. Want naast de
grote highlights van Parijs zoals de Eiffeltoren, Notre-Dame,
Sacré-Coeur, Arc de Triomphe, Champs-Elysées met Place
de la Concorde, Louvre en Madeleine, bezoeken we ook het
middeleeuwse Parijs met de vele knusse straten die allemaal
autovrij zijn. Hier kunt u slenteren en genieten van het echte
Parijs, even weg van alle hectiek, en echt onder de Parijzenaren.
In dit oudste gedeelte van Parijs, dat gezellig en kleinschalig is,
staat de grote Saint-Eustache-kathedraal, eens de parochiekerk
van alle Franse koningen. Zaterdagochtend bezoeken we de
Notre-Dame in hartje Parijs en wandelen door het autovrije
Quartier Latin, waar u nog even een terrasje kunt pikken,
voordat het concert in de Saint-Louis begint.

PROGRAMMA
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VRIJDAG 14 JUNI 2019
We reizen met touringcars, die over extra veel beenruimte
beschikken naar Parijs. Na een enkele koffiepauze onderweg,
arriveren we omstreeks 13.00 uur in Parijs. Tussen de wolkenkrabbers van La Defence rijden we bij Porte Maillot Parijs
binnen. We beginnen met een prachtige rondrit door het hart
van Parijs. Langs de Arc de Triomphe, over de Champs-Elysées
en Place de la Concorde naar de vele monumenten, zoals Dôme
des Invalides, de Eiffeltoren, de Notre-Dame, het Louvre en
vele, vele andere bezienswaardigheden. Daarna bezoeken we
het andere Parijs, het oude en authentieke Parijs, weg van de
hectische tijd terug naar de kleine, geheel autovrije straatjes
uit lang vervlogen tijden. Hier bezoeken we de wonderschone
pleintjes van het 1ste arrondissement. Hier vind je de leukste
restaurantjes en fijnste eetcafés, voor elk wat wils en voor
elke portemonnee. Hier staat ook de Saint-Eustache, waar
om 19.00 uur het eerste orgelconcert begint.

↑ ORGEL VAN SAINT-EUSTACHE
→ ORGEL VAN SAINT-LOUIS-EN-L’ÎLE
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ZATERDAG 15 JUNI 2019
Na het ontbijt bezoeken we de Notre-Dame en het geheel
autovrije Quartier Latin. Gezellig wandelen door de nauwe
straatjes van deze middeleeuwse wijk in het hartje van Parijs.
De Notre-Dame ligt op het eilandje Île de la Cité, midden in
de Seine. De kerk ‘Saint-Louis-en-L’Île’ ligt op het eilandje
ernaast. Via een bruggetje loopt u in ca. 6 minuten van de ene
kerk naar de andere. Het concert in de Saint-Louis begin om
13.00 uur. Na de laatste klanken van dit orgelconcert keren
we weer huiswaarts. Tegen negen uur ‘s avonds zijn we weer
terug op de opstapplaats in Nederland.
Twee dagen er even heerlijk tussenuit, genieten van twee
unieke concerten op twee top-orgels in twee schitterende
kerken, met twee verschillende en afwisselende concertprogramma’s, om samen met Minne Veldman zijn 25-jarig
organistenjubileum te vieren.

↑ SACRÉ-COEUR BASILIEK
→ PLACE DU TERTRE

HOTEL

HOTEL IBIS SARCELLES NORD
Het driesterrenhotel Ibis Sarcelles Nord ligt in het noorden
van Parijs naast de ingang van het winkelcentrum Flanades.
De kamers zijn netjes ingericht, met een bureau, sat. TV,
telefoon, wekdienst en alle kamers beschikken over gratis
Wifi. De bedden in de tweepersoonskamer zijn van elkaar
gescheiden (zgn. Twin). De badkamer met douche/ligbad is
comfortabel en functioneel. Strijkijzer en haardroger zijn gratis
bij de receptie te verkrijgen. U bent van harte welkom in de bar
met 24-uurs snackservice. Ontbijtbuffet van 06.30 tot 10.00 uur
met vers gebakken brood, gebak en madeleines, een breed
scala aan fruit, vleeswaren, kaas, eieren, regionale producten,
ontbijtgranen enz. Glutenvrije producten op aanvraag.

REISSOM IS € 159,-

PRIJS € 159,00 PER PERSOON
OP BASIS VAN EEN TWEEPERSOONSKAMER
INCLUSIEF
- Comfort Class touringcar met extra beenruimte,
toilet, minibar met koffie, thee en koude drankjes
- Overnachting in driesterrenhotel
- Ontbijtbuffet op zaterdagochtend
- Bijwonen van het concert in de Saint-Eustache
- Bijwonen van het concert in de Saint-Louis-en-L’Île
- Excursie rondrit door Parijs met de touringcar
- Bezoek aan de Notre-Dame van Parijs
- Toeristenbelasting
TOESLAG
Toeslag voor een eenpersoonskamer: € 25,INSCHRIJVEN
Inschrijven kunt u heel makkelijk via onze website
www.orpheusreizen.nl of www.minneveldman.nl.
OPSTAPPLAATSEN *
Heerenveen, Urk, Almere, Zwolle, Amersfoort, Utrecht,
Gorinchem, Rijswijk, Capelle aan den IJssel, Zwijndrecht en
Bergen op Zoom.
* Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Populierweg 32 / 6222 CS Maastricht / Nederland
T +31 (0)6 821 280 01 / info@orpheusreizen.nl
www.orpheusreizen.nl

