– Educatieve Reis
5 t/m 9 maart 2019

Speciaal voor de studenten van de internationale Talentenklas van het Conservatorium Maastricht, hun
docenten en ouders, is er in de Carnavalsweek een educatieve muziekreis naar Leipzig. Deze reis staat in het
teken van het onderwijs. De voorbereidingen zijn al in volle gang, want de studenten gaan optreden.
Het Conservatorium is partner en ondersteunt dit schoolproject.
Vanwege de grote deelname van het Conservatorium is er nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
voor mensen ‘van buitenaf’. U wordt wel vriendelijk verzocht om deel te nemen aan het uitgebreide
programma. We communiceren tijdens de reis zowel in het Nederlands als in het Engels.

Globaal programma
Na een bezoek aan het Bachhaus in Eisenach, bezoeken we in Leipzig de Musikhochschule, het Bachhaus, het
Mendelssohnhaus en het Schumannhaus. We wonen een symfonisch concert en een balletvoorstelling bij in
respectievelijk het Gewandhaus en de Opera.

Symfonisch concert door het Gewandhausorchester o.l.v. Louis Langrée, organist Michaël Schönheit
 Paul Dukas: L’ apprenti sorcier (tovenaarsleerling)
 Joseph Jongen: Symfonie concertante voor orgel en orkest
 César Franck: Symfonie in d-kl.

Balletvoorstelling
Magnificat: choreografie Mario Schröder, op muziek van J.S. Bach en andere componisten

Hotels
De leerlingen en meeste begeleiders logeren in een hostel in het centrum van de stad. Voor u geldt het luxe
designhotel (4*) Radisson Blu (tegenover Gewandhaus) op basis van logies en ontbijt. We eten ook een keer
samen met de hele groep, uiteraard in de Auerbachs Keller.

Kosten
€580 p.p. bij 2-pers.kamer, toeslag 1-pers.kamer €95.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Busreis
 Vier keer logies en ontbijt in 4* Radisson Blu
 Excursies (Eisenach, Musikhochschule)
 Concert en Ballet
 Diner in Auerbachs Keller, lunch in
Schumannhaus

 Optredens in Bachhaus, Mendelssohnhaus en
Schumannhaus
 Documentatie Leipzig en voorstellingen
 Professionele reisbegeleiding door Toine
Sporken en Alejandro Serena-Llinares

Aanmelden en betalen
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 20 november 2018. Wij vragen u tegelijk met uw aanmelding een
aanbetaling te doen van €150 per persoon op banknummer NL02 RABO 0141.3967.25 t.n.v. Sporken Leitmotiv,
met vermelding van uw naam en ‘Leipzig maart 2019’. Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur.
Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op 5 februari 2019.
Aanmeldingsformulier op pagina 3.
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– April 2019
17 t/m 21 april 2019

Het bijwonen van een Passie in de Thomaskerk is een hoogtepunt in ieders leven. We beschikken over prima
plaatsen voor de Johannespassie van Bach. Maar ook bezoeken we Der Freischütz. Deze ‘opera in het
Boheemse woud’ is een pionier in het genre romantische opera. En last but not least is er een pianorecital in
het Schumannhaus door de jonge pianiste Yingshan Hu. Zij maakte deel uit van de Jong Talentenklas van het
Conservatorium Maastricht en studeert nu in Leipzig. Voor alle voorstellingen hebben we eersterangskaarten.
Johann Sebastian Bach: Johannes Passion BWV 245, in de Thomaskirche
 Gewandhausorchester onder leiding van dirigent Gotthold Schwarz
 Thomanerchor
 Wolfram Lattke (!) als evangelist
 en solisten Klaus Mertens, Joanne Lunn, Tobis Hunger en Markus Flaig
Carl Maria von Weber: Der Freischütz, in de Opera van Leipzig
 Enscenering Christian von Götz
 Solisten o.a. Gabriele Scherer en Magdalena Hinterdobler
 Het Koor van de Opera en het Gewandhausorchester o.l.v. Felix Bender
Pianorecital door Yingshan Hu, in het Schumannhaus
 Muziekprogramma is nog niet vastgesteld. Na afloop van het concert is er een lunch voor de hele groep.
Hotel
Op grond van onze goede ervaringen hebben we weer gekozen voor het Ibis Leipzig City Hotel in het centrum
van de stad. Opera, Thomaskerk en de belangrijkste bezienswaardigheden bereikt u binnen slechts enkele
minuten. Voor het Schumannhuis zetten we de bus in.
NB: Op dag 1 van de reis zijn voor onze groep ’s avonds tafels gereserveerd in de historische Auerbachs Keller.
Excursie
We brengen een bezoek aan de Blüthner pianofabriek, buiten de stad. Tijdens de rondleiding kunt u zich een
beeld vormen van hoe piano’s en vleugels tot stand komen - altijd heel interessant.
Wandeling
Bij mooi (droog) weer maak ik met u een wandeling langs enkele belangrijke bezienswaardigheden in de stad.
Reisorganisatie en -leiding
De reis wordt georganiseerd door Sporken Leitmotiv & Educa Travel. Toine Sporken is uw reisleider.
Kosten
€680 p.p. bij een 2-persoonskamer. Toeslag 1-persoonskamer €125.
Daarbij zijn inbegrepen:
 Vier overnachtingen op basis van logies en ontbijt
 Recital, Opera en Johannes Passie
 Busvervoer Heerlen-Leipzig v.v.
 Excursie Blüthner
 Overig busvervoer
 Documentatie Leipzig en Muziek
 Diner Auerbachs Keller en lunch Schumannhaus
 Professionele reisleiding Toine Sporken
Aanmelden en betalen
Aanmelden is mogelijk tot uiterlijk 14 december 2018. Wij vragen u tegelijk met uw aanmelding een
aanbetaling te doen van €150 per persoon op banknummer NL02 RABO 0141.3967.25 t.n.v. Sporken Leitmotiv,
met vermelding van uw naam en ‘Leipzig april 2019’. Voor het overige bedrag ontvangt u van ons een factuur.
Het gehele bedrag moet bij ons binnen zijn uiterlijk op 17 maart 2019.
Aanmeldingsformulier op pagina 4.
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Leipzig – Educatieve reis| aanmeldformulier
Datum vertrek: 5 maart 2019. Datum terugkomst: 9 maart 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:

Telefoon mobiel:

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

3

Leipzig – april 2019 | aanmeldformulier
Datum vertrek: 17 april 2019. Datum terugkomst: 21 april 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:

Telefoon mobiel:

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