REISSOM PER PERS.

2-persoonskamer: € 670
toeslag 1-persoonskamer: € 75
korting voor Davidsfonds leden: € 40
min. 15, max. 25 deelnemers

E XTR A OVERNACHTING
OP 20 DECEMBER

Als u dat wilt, kunt u al vanaf 20 december om 17.00 uur in B&B Rosario verblijven. De extra overnachting, inclusief
avondmaal op 20 december en ontbijt
op 21 december, kunt u bijboeken aan
€ 90 per persoon in een 2-persoonskamer en € 120 per persoon in een
1-persoonskamer. Gelieve dat bij uw
reservatie bij Omnia Travel expliciet te
vermelden.

INBEGREPEN

++ 2 exclusieve recitals met
uitgebreide inleidingen door
Sigiswald Kuijken
++ Uiteenzetting door Marie Kuijken
++ Bezoek met museumgids
aan o.m. de tentoonstelling
Moderne kunst uit het Interbellum in het FeliXart Museum in
Drogenbos
++ Overnachtingen in volpension
van het middagmaal op dag 1
t.e.m. het ontbijt op dag 3 in de
sfeervolle B&B Rosario in Bever
++ Vervoer in comfortabele autocar
tijdens de excursie naar Drogenbos
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering
OPGELET

Er is geen gemeenschappelijk vervoer naar en van Bever voorzien. U
kiest dus zelf of u met de trein of uw
eigen auto komt, die u op het kerkplein van Bever vlakbij de B&B kunt
parkeren. Als u met de trein komt,
kunt u de bus nemen of worden opgehaald. Gelieve dat bij uw reservatie
expliciet te vermelden, samen met
het uur van aankomst in het station
van Geraardsbergen of Edingen.

14 E I N D E J A A R SR E I Z E N

Met Sigiswald Kuijken naar

BEVER

SIGISWALD KUIJKEN: ‘Tijdens deze driedaagse
in de bijzondere B&B Rosario staan de laatste 2
cantates van Bachs Weihnachtsoratorium centraal.
In de voormiddag luisteren we samen en ik licht ze
uitgebreid toe. In de namiddag gaan we naar een
museum en geeft mijn dochter Marie een inleiding
op de historische mise-en-scène van 18de-eeuwse
opera. ’s Avonds geef ik samen met mijn vrouw
Marleen een concert in de kapel.’
DAG 1: Bever M-A
Na uw aankomst in B&B Rosario (liefst vóór 9.00
uur) leert u de andere reizigers kennen en krijgt u
een lezing door Sigiswald Kuijken over de vijfde cantate van Bachs onovertroffen Weihnachtsoratorium.
Daarna geniet u van een middagmaal aan de lange
kloostertafel en brengt u een begeleid bezoek aan o.m.
de tentoonstelling Moderne kunst uit het Interbellum
in het FeliXart Museum in Drogenbos. De tentoonstelling biedt een blik op de bruisende kunstwereld
uit de jaren 20-50 van vorige eeuw met uitzonderlijk
werk uit de collecties van het Antwerpse KSMKA. Na
het avondmaal sluit u de dag af met een exclusief
solorecital door Sigiswald.
DAG 2: Bever O-M-A
Na het ontbijt hebt u opnieuw een lezing te goed,
deze keer over de zesde en laatste cantate van het
Weihnachtsoratorium van Bach. In de namiddag
geeft Marie, de dochter van Sigiswald, een uiteenzetting over de voorbereiding en de realisatie van
een historische regie van een klassieke 18de-eeuwse
opera. Daarbij combineert ze inzichten uit de barokke
voordracht en gestiek, visuele aspecten van decor en
toneel, en nog veel meer. Terug in Bever geniet u na

het avondmaal van een tweede recital door Sigiswald,
nu ook samen met zijn echtgenote Marleen.

DAG 3: Bever O
Na het ontbijt neemt u afscheid van de groep.

UW VERBLIJF IN B&B ROSARIO

Bed & Breakfast Rosario in hartje Bever nodigt uit tot rust
en verdieping. Het voormalige klooster werd omgetoverd tot
een plaats van vertragen en stilte proeven. U bent tijdens
deze driedaagse samen met de andere Davidsfonds Cultuurreizigers de enige op het domein.
U geniet van alle maaltijden aan de gemoedelijke lange
kloostertafel. ’s Morgens is er een ontbijt, ’s middags een licht
middagmaal met soep, salades en brood. ’s Avonds schuift
u aan voor een driegangenmaaltijd. De meeste ingrediënten
zijn van biologische oorsprong.
De 14 kamers van B&B Rosario liggen verspreid over het
klooster en een bijgebouw op 100 m wandelafstand van het
hoofdgebouw. De meeste kamers hebben een eigen badkamer.
4 kamers in het hoofdgebouw hebben een wastafel en een
douche op de kamer, maar een gemeenschappelijke wc op
de gang. Een kamer met een eigen badkamer is dus niet
voor alle gasten mogelijk.
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REISDATA

→→ vr 21 december 2018
←← zo 23 december 2018
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SIGISWALD KUIJKEN studeerde viool aan de conservatoria in
Brugge en Brussel. Hij maakte zich
vertrouwd met de specifieke 17deen 18de-eeuwse speeltechnieken en
interpretatieconventies. In 1972 richtte
hij La Petite Bande op. Hij was leraar
aan het Koninklijk Conservatorium
Brussel en is een veelgevraagd gastdocent in het buitenland.

