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BERGWIRTSCHAF WILDER MANN DRESDEN ****
Dit 4-sterrenhotel ligt gunstig in het noorden van de stad in 
de rustige wijk Trachau in Dresden op zo’n 10-15 minuten 
rijden van het centrum. De hotelkamers zijn ruim van opzet 
en zijn van alle gemakken voorzien zoals een douche met 
wc, haardroger, kabel tv, telefoon en bureau. Er zijn 
2 terrassen met een panoramisch uitzicht over de stad. 
Het rijkelijke ontbijtbuffet is degelijk Duits met keuze uit 
diverse warme gerechten zoals uitgebakken spek, worstjes 
en eieren en omelet. Keuze uit diverse vleeswaren, kaas en 
yoghurts. Muesli en confituren.

In het restaurant zullen we twee dagen genieten van 
een heerlijke maaltijd. Reeds zeer veel groepen zijn u 
voorgegaan en keer op keer krijgen we veel complimenten 
over het voortreffelijke eten. Na het diner is er altijd nog tijd 
om even gezellig in de bar een glaasje te drinken.

H PLUS HOTEL LEIPZIG HALLE 
Gelegen aan de rand van Halle richting Leipzig ontvangt 
het H+ Hotel Leipzig-Halle u met aangenaam 4-sterren 
comfort. Dankzij de gunstige ligging is het centrum van 
Leipzig in een half uurtje zeer gemakkelijk te bereiken. 

U verblijft in een  22 m² grote Comfortkamer, die is uitgerust 
met airconditioning, radio, 42-inch flatscreen-tv, telefoon en 
SKY-sport. Wifi is gratis. De badkamer heeft een bad en een 
haardroger.

We beginnen de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet en 
’s avonds laten we ons ook hier verwennen met regionale 
specialiteiten door het restaurant-team. Na het diner 
schenkt de Bar Orangerie tal van drankjes. 

Uw hotels

Reissom € 450,-

MET MINNE 
VELDMAN 
NAAR 
DRESDEN, 
LEIPZIG EN 
WEIMAR

9 T/M 13 JUNI 2020 

MANNENKOOR EN GEMENGD KOOR
DIRIGENT: MINNE VELDMAN
ORGANIST: BASTIAAN STOLK

ZING MEE MET 
HET KOOR
OF GENIET ALS 
LUISTERAAR

5-DAAGSE BUSREIS
MET PRACHTIGE 
CONCERTEN
EN TOERISTISCHE 
HOOGTEPUNTEN

INBEGREPEN IN DE REISSOM:
- Vervoer met touringcar 5 dagen
- 2 overnachtingen in het 4-sterren hotel Wildermann 
 in Dresden
- 2 overnachtingen in het 4-sterren hotel H Plus Hotel  
 Leipzig-Halle 
- 4 maal een ontbijtbuffet in de hotels 
- 4 maal een 3-gangendiner in Dresden en Leipzig
- Toeristenbelasting in Dresden en Leipzig

3 CONCERTEN:
- Dreikönigskirche Dresden
- Peterskirche Leipzig
- Concert in één van de mooie kerken van 
 Leipzig en omgeving

- Bijwonen van Motettenkonzert Thomanerchor en 
 Gewandhausorchester in Thomaskirche Leipzig
- Excursie o.l.v. deskundige gidsen in Dresden
- Entree van concentratiekamp Buchenwald

PRIJS € 450,00 PER PERSOON 
- op basis van een tweepersoonskamer
- Toeslag voor een eenpersoonskamer: € 95,00 
- Inschrijven kunt u heel gemakkelijk via onze website:
 www.orpheusreizen.nl of www.minneveldman.nl

OPSTAPPLAATSEN*
Heerenveen, Urk, Zwolle, Hardenberg, Almere, Amersfoort, 
Gorinchem, Rijswijk, Capelle aan den IJssel, Zwijndrecht en 
Bergen op Zoom.
* Onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.



Programma per dag

THOMASKIRCHE LEIPZIG
De Thomaskerk is over de hele wereld bekend, doordat 
Johann Sebastian Bach er als Thomascantor werkte met 
het Thomanerchor. Hier schreef hij het grootste deel van 
zijn oeuvre, en hier werd hij geïnspireerd. De evangelische 
kerk uit 1212 ligt aan het oude marktplein en is een van 
de twee hoofdkerken van Leipzig. We zullen in deze kerk 
luisteren naar de Motetten van het Thomanerchor. 
We zullen in deze kerk luisteren naar de Motetten van het 
Thomanerchor, waarbij vaak ook het Gewandhausorchester 
optreedt.

PETERSKIRCHE LEIPZIG
De Petruskerk is een protestants kerkgebouw in het 
zuidelijke deel van de binnenstad van Leipzig. Het gebouw 
kent een multifunctioneel karakter en wordt naast de 
vieringen van erediensten ook gebruikt voor concerten, 
theater-uitvoeringen, tentoonstellingen en samenkomsten.
De concertagenda van de kerk wordt door cultuur-
liefhebbers veel geraadpleegd. We geven in deze 
concertkerk een concert met gratis entree voor het 
publiek. Zij zullen genieten van een prachtig concert. 

DREIKÖNIGSKIRCHE DRESDEN 
De Drie-koningenkerk is een evangelisch kerkgebouw 
in de "Innere Neustadt", een hip en levendig stadsdeel 
in Dresden. Na de grote verwoestingen in de Tweede 
Wereldoorlog werd deze kerk pas in de late jaren 1980 
hersteld. In de jaren 1990 tot 1993 diende de kerk als 
zetel van de Saksische Landdag. Het kerkgebouw valt, 
net als de voor de kerk staande Rebecca-fontein, onder 
het beschermde erfgoed van de stad Dresden. 
De kerk wordt tegenwoordig als concertkerk gebruikt. 

Geweldige concertlocatiesZing mee
1.
DINSDAG 9 JUNI 2020
Vanaf verschillende opstapplaatsen 
reizen we in comfortabele 
touringcars met extra veel 
beenruimte naar Duitsland. 
Onderweg zullen we voldoende 
stops houden om even de benen 
te strekken en te lunchen. Aan het 
einde van de middag arriveren we in 
het viersterrenhotel in Dresden waar 
we op ons gemak gaan inchecken 
en na een tijdje om 19.00 uur gaan 
dineren. Na een geweldig diner is er 
tijd voor gezellige ontspanning met 
een drankje in de bar van het hotel.

4.
VRIJDAG 12 JUNI 2020
Na een stevig ontbijtbuffet met veel 
keuze uit warme gerechten (omelet, 
spek/eieren, worstjes) en koude 
gerechten (zoals diverse vleeswaren 
en kaassoorten/yoghurts/muesli), 
bezoeken we het wereldberoemde 
Bachmuseum, gelegen naast de 
Thomaskirche in Leipzig, waar 
Bach 27 jaar lang cantor-organist is 
geweest. Een geweldige belevenis. 
Het museum is mooi ingericht 
en geeft je inzicht en kennis – in 
het Nederlands – over zijn niet 
altijd gemakkelijke leven en zijn 
overweldigende oeuvre. We bezoeken 
ook het Bachmonument en het graf 
van deze grote componist. 

2.
WOENSDAG 10 JUNI 2020
’s Morgens gaan we op 
ontdekkingsreis door Dresden, de 
hoofdstad van de Europese barok. 
Je komt oren en ogen tekort als we 
onder leiding van een deskundige 
gids de pracht en praal bewonderen 
van deze schitterende stad. Het 
centrum is erg compact, de grote 
monumenten uit de barok/rococo 
liggen dicht bij elkaar, omgeven 
door prachtige parken en tuinen.  
We bezoeken de Zwinger, 
Semperoper, Altmarkt, Hofkirche, 
Grosser Garten, Brühlische 
Terrasse, Rezidenzschloss en 
Frauenkirche. Na de excursie is er 
vrije tijd om de binnenstad op eigen 
gelegenheid verder te bekijken.  
Aan het einde van de middag geven 
we een prachtig concert in de fraaie 
Dreikönigskirche, waarna we 
’s avonds dineren in het hotel.

’s Middags geven we een concert 
in een sfeervol en knus kerkje in 
Leipzig. 

Daarna verzamelen we ons in de 
Thomaskirche voor een belevenis 
van de bovenste plank. Om 18.00 
uur zingt hier het Thomanerchor zijn 
motetten, het beroemde jongenskoor 
met ruim 90 koorleden van 9 tot 18 
jaar, dat vroeger door Bach werd 
gedirigeerd. Meestal is ook het 
prachtige Gewandhausorchester 
hierbij te beluisteren. Een geweldig 
concert dat wij als luisteraars zullen 
bijwonen. Na afloop is het tijd om 
in ons hotel te ontspannen met een 
heerlijk diner.

3.
DONDERDAG 11 JUNI 2020
’s Morgens brengen we een bezoek 
aan een schitterend natuurgebied: 
Saksisch Zwitserland is een grillig 
zandsteengebergte langs de oevers 
van de Elbe, een stenen woud van 
honderden bizarre rotsformaties 
die het landschap omtoveren in een 
tuin met een geheel eigen, mystieke 
sfeer. We rijden naar De Bastei, een 
rotsformatie met een hoogte van 
305 meter en een uitzichtsplatform. 
’s Middags reizen we met de bus 
naar Bachstad Leipzig. Nadat we 
hebben ingecheckt in ons hotel, 
rijden we door naar de Peterskirche 
in Leipzig, waar we ’s avonds een 
concert zullen geven, met natuurlijk 
aandacht voor de prachtige muziek 
van Johann Sebastian Bach.

5.
ZATERDAG 13 JUNI 2020
Deze laatste dag beginnen we op tijd 
aan de bustocht naar Weimar. Ook in 
Weimar heeft Bach jarenlang geleefd 
en gewerkt. Hier zijn belangrijke 
composities van hem ontstaan. Wij 
hebben hier echter een ander doel, 
want we zullen een bezoek brengen 
aan concentratiekamp Buchenwald. 
Na een indrukwekkende bezichtiging 
brengen we met een eenvoudig 
lied een eerbetoon aan de vele 
slachtoffers die hier gevallen zijn 
en aan alle mensen wie hier zo’n 
onnoemlijk leed is aangedaan.
Omstreeks 12.00 uur rijden we 
terug naar Nederland. Onderweg 
stoppen we bij een Raststätte langs 
de Autobahn om te eten. In de loop 
van de avond keren we terug bij de 
diverse opstapplaatsen in Nederland.

Bezoek samen met Minne Veldman een prachtig deel 
van Duitsland. Een gebied met een roemruchte historie. 
Drie prachtige steden waar de voetstappen liggen van 
Johann Sebastian Bach en andere grote meesters uit de 
klassieke muziek: Dresden, Leipzig en Weimar.

Minne Veldman zal tijdens deze reis een mannenkoor 
en een gemengd koor dirigeren. En u kunt meezingen! 
Geef u op om deel uit te maken van het mannenkoor 
of het gemengd koor, of allebei natuurlijk en beleef de 
enerverende ervaring om op te treden in de prachtige 
Dreikönigskirche in Dresden en de Peterskirche in 
Leipzig. Met organist Bastiaan Stolk als begeleider 
wordt dit een geweldige belevenis. 

De bladmuziek en oefenbestanden worden toegestuurd, 
zodat de te zingen koorpartijen thuis kunnen worden 
ingestudeerd. Voor vertrek naar Duitsland plannen we 
2 gezamenlijke repetities.

Wilt u niet meezingen maar wel graag meegenieten? 
Dat kan natuurlijk ook! Geef u op als luisteraar en reis 
met ons mee!

Inschrijven 
U kunt heel gemakkelijk 

inschrijven via onze website: 
www.orpheusreizen.nl 

of 
www.minneveldman.nl


