ARNHEM | OTTERLO | ZUTPHEN
13 en 14 december 2019

In december staat een tweedaagse muziek- en kunstreis naar Arnhem, Otterlo en Zutphen op het reismenu.
We maken uitgebreid kennis met het in 2018 gerenoveerde concertgebouw Musis Sacrum (gewijd aan de
Muzen), thuisbasis van het Gelders Orkest. We zetten vanuit Heerlen koers richting Arnhem om 08.00 uur,
zodat u zelf Arnhem kunt verkennen. Later die middag is er een rondleiding (met gids) door het
indrukwekkende muziekcentrum. Daarna kunt u ergens een hapje gaan eten en verwachten wij u terug voor het
symfonisch (kerst)concert van Het Gelders Orkest (eerste rang plaatsen).
Op dag twee brengen we eerst een bezoek aan het Kröller-Müller Museum in Otterlo, en voordat we
terugkeren kunt u nog enkele uren de historische Hanzestad Zutphen verkennen, stad met prachtige kerken,
oude panden, poorten en monumenten.
Hotel
Hotel Holiday Inn Express Arnhem, op basis van logies en ontbijt: toplocatie in centrum, bar, gratis WiFi,
restaurants in de buurt. Loopafstand tot Musis Sacrum ca. 10 minuten, tot Kerkplein 3 minuten.
Muziek
Het Gelders Orkest o.l.v. Alexandre Bloch, Karin Strobos mezzosopraan
 Mozart: ouverture Die Zauberflöte
 Mozart: opera-aria’s uit Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, La Clemenza di Tito
 Mahler: Symfonie 4
Mahler 4 is een zeer fijngevoelige symfonie, met als slotdeel een lied uit Des Knaben Wunderhorn.
Kunst
Kröller-Müller Museum: https://krollermuller.nl/uniek-in-elk-seizoen
(Entree museum en park €19,90, met Museumkaart of BankGiro Loterij VIP-KAART €9,95)
Reisorganisatie en -leiding
De reis wordt georganiseerd door Sporken Leitmotiv & Educa Travel. Toine Sporken is uw reisleider.
Kosten
€195 p.p. bij een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer €35.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Busvervoer: Heerlen-Arnhem-Otterlo-Zutphen-Heerlen
 Excursie Musis Sacrum (gids)
 Concert (kaart eerste rang)
 Reisleiding Toine Sporken
 Overnachting in Hotel Holiday Inn Express Arnhem, logies en ontbijt, incl. citytax
 Documentatie over bestemming en concert
Aanmelden en betalen
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 31 juli 2019.
Wij vragen u tegelijk met uw aanmelding een aanbetaling te doen van €100 per persoon op banknummer
NL02 RABO 0141.3967.25 t.n.v. Sporken Leitmotiv, met vermelding van uw naam en ‘Arnhem 2019’.
Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur. Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op
13 november 2019.

Aanmeldingsformulier volgende pagina

Arnhem | Otterlo | Zutphen aanmeldformulier
Datum vertrek: 13 december 2019. Datum terugkomst: 14 december 2019.
Aankruisen wat gewenst is:
 2-persoonskamer

 1-persoonskamer (indien voorhanden)

Eerste persoon
Dhr. | Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

Indien van toepassing:
Tweede persoon
Dhr. | Mevr. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

E-mailadres:
Telefoon vast:

Aanmeldformulier opsturen of afgeven:
Doctor Goossensstraat 28, 6419 CE Heerlen
Of mailen naar: info@sporkenleitmotiv.nl

Telefoon mobiel:

