
TSJECHISCHE
COMPONISTEN
12-daagse busreis
21 september t/m 2 oktober 2023



muzikale themareis door Bohemen en Moravië

aandacht voor de Tsjechische componisten 
Janáček, Dvořak, Smetana, Martinů en Mahler, 
alsook voor de componist die grote populariteit 
genoot in Praag, W.A. Mozart

bezoek aan plaatsen waar genoemde com-
ponisten zijn geboren en/of hebben gewerkt; 
diverse mogelijkheden voor concertbezoek

verblijf in prima hotels in o.a. Brno, Olomouc, 
Praag

Thematische begeleiding: Harry-Imre Dijkstra 
[musicus]

[VOORLOPIG] PROGRAMMA
 zie voor details www.goudenengel.nl

TSJECHISCHE COMPONISTEN 21 september 
t/m 2 oktober 2023 €1950,- [reiscode 313]

donderdag 21 september [zie Opmerking 1, 2]
08.30 uur: vertrek per luxe touringcar vanaf Nijmegen-CS.
Ca. 09.45 uur: opstapmogelijkheid bij station-NS te Venlo.
Onderweg zullen de begeleiders een overzicht van reisprogramma 
en thema geven.
Ca. 17.30 uur: aankomst in Chemnitz (D); 1 overnachting.
Avond: verkenning van het historische centrum van de stad; diner 
in het restaurant van het hotel.

vrijdag 22 september
Na het ontbijt vervolgen we onze reis, waarna we tegen de middag 
aankomen in Kaliště (CZ), bij het huis waar Gustav Mahler (1860-
1911) is geboren. Harry-Imre Dijkstra zal u nader informeren over 
leven en werk van de componist. We gebruiken hier ook de lunch.
Jihlava is de stad waar het gezin Mahler in 1860 naar toe verhuisde 
en waar Gustav zijn jonge jaren heeft doorgebracht. We bezoeken 
er het Gustav Mahler Huis.
Ca. 18 uur: aankomst bij het hotel in het centrum van Brno, hoofd-
stad van Moravië (2 overnachtingen).
Avond: diner in het restaurant van het hotel.



zaterdag 23 september   
Harry-Imre Dijkstra zal ingaan op de muzikale geschiedenis van 
de stad Brno en de bijdrage die Leoš Janáček (1854-1928) hieraan 
geleverd heeft.
Tijdens een stadswandeling zien/bezoeken we o.a. het Oude 
Raadhuis, de Sint Ja cobskerk, de Parnasfontein, prachtige huizen 
in Ju gendstil, de Petrus en Paulus-kathedraal.
Middag: Mogelijkheid voor een bezoek aan villa Tugendhat (1930; 
Ludwig Mies van der Rohe).
Avond: mogelijkheid om samen te eten en/of een concert te 
bezoeken.

zondag 24 september
Na het ontbijt verlaten we Brno. 
In Hukvaldy bezoeken wij het geboortehuis van Janáček.
Na de middag komen we aan bij het hotel in Olomouc 
(2 overnachtingen).
Gustav Mahler was korte tijd dirigent van het orkest in het Duitse 
Stadstheater van Olomouc (Duits: Olmütz). Tijdens een stadswan-
deling passeren we het huis waar hij heeft gewoond. 
Avond: diner in het restaurant van het hotel.

maandag 25 september
(Bij goed weer:) Excursiedag naar het Jeseniky-gebergte, een laag-
gebergte op de grens met Polen. In het plaatsje Nove Losiny zien 
we diverse oude boerderijen in traditionele stijl. 
Na een wandeling door de natuur volgt (onder voorbehoud) een 
optreden door een volksmuziek-ensemble.
Avond: diner in Nove Losiny, waarna terugreis naar Olomouc.
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dinsdag 26 september
We vertrekken uit Olomouc.
In Polička, de geboortestad van Bohuslav 
Martinů (1890-1959) bezoeken/bekijken de 
bijzondere woonplek van de familie Martinů en 
bezoeken we het stadsmuseum.

Rond de middag bereiken we de stad Litomyšl. In deze stad 
werd Bedřich Smetana (1824-1884) geboren. We bekijken zijn 
geboortehuis en wandelen over het prachtige centrum-plein met 
de vele (voormalige) handelshuizen. 
Tegen de avond komen we aan bij het hotel in Praag 
(5 overnachtingen). 

woensdag 27 september    
O.l.v. Harry-Imre Dijkstra maken we een wandeling door de Oude 
Stad (Staré Město): o.a. Oude-Stads plein met Tynkerk, Raadhuis en 
Orloj (astronomisch uurwerk), het Stavovské Divadlo 
(= Standentheater/Tyltheater, waar in 1787 Mozarts opera Don 
Giovanni in première ging), Josefov (de oude joodse wijk van 
Praag) met o.a. de Oude-Nieuwe-Synagoge en de Oude Joodse 
Begraafplaats.
Avond: mogelijkheid om samen te eten of een concert te bezoeken 
(informatie volgt later). 

donderdag 28 september
Na het ontbijt brengt de bus ons naar het beginpunt van 

de wandeling over Hradčany (wijk van de Burcht) met 
Strahovklooster, St. Vituskathe draal, het Gouden 
Straat je. Vervolgens dalen we af naar de wijk Malá 
Strana (Kleine Zijde) met zijn schilderachtige straatjes, 
de St. Nicolaasdom, de talrijke parkjes en pleinen. Via 
de Karlův Most (Karels -brug) passeren we de Vltava 
(Moldau) en komen we weer in Staré Město (de Oude 
Stad). 

Middag: in Nelahozeves, iets ten Noorden van Praag, 
bezoeken we het geboortehuis van Antonin Dvořák 

(1841-1904). We nemen ook een kijkje in het nabij-
gelegen Lobkovicz-kasteel met een bijzondere 

kunstcollectie. Kort concert onder voorbehoud.
Avond: mogelijkheid om samen te eten of een 

concert te bezoeken (informatie volgt later). 
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vrijdag 29 september
Buiten Praag bezoeken we het stadje Příbram, waar Dvořák een 
buiten huis (Rusalka genaamd) bezat. Vlakbij, in een park, bezoeken 
we het mooie Dvořák-museum. 
Harry-Imre Dijkstra (klarinet) zal hier, met pianobegeleiding, een kort 
concert voor de deelnemers aan deze reis verzorgen.
Eind van de middag zijn we terug in Praag. Kort bezoek aan kerkhof 
Vyšehrad, waar vele Tsjechische componisten, schrijvers en andere 
kunstenaars begraven liggen.
Avond: mogelijkheid om samen te eten of een concert te bezoeken. 

zaterdag 30 september
Ochtend: rondleiding door het prachtig gerestaureerde Obecní Dům 
(gemeentelijk Representatie-huis), hoogtepunt van de Praagse 
Jugendstil. In het gebouw bevindt zich o.a. een grote concertzaal, de 
Smetana-zaal.  
Middag: naar keuze en in overleg.
Avond: mogelijkheid om een concert in Obecni Dum bij te wonen 
(info volgt), of om samen te eten in een gezellig restaurant in de 
buurt van het hotel.

zondag 1 oktober  
Na het ontbijt vertrekken we uit Praag.
Ca. 11 uur: aankomst in Dresden, in vroegere tijden het ‘Florence aan 
de Elbe’ genoemd.
Aansluitend maken we een stadsrondrit per bus gevolgd door 
een wandeling door het (na de oorlog) weer gerenoveerde histori-
sche centrum. We zien/bezoeken o.a. de Frauenkirche, Zwinger, 
Semperoper, Hofkirche.
Middag: Bezoek  mogelijk aan Gemäldegalerie Alte Meister.
We overnachten één keer in een hotel in het centrum van Dresden.
Avond: diner in het restaurant van het hotel. Mogelijkheid om een 
concert/opera in de Semperoper te bezoeken.

maandag 2 oktober  
Na het ontbijt reizen we terug richting Nederland.
Langere stop in Eisenach en bezoek aan het Bach-Museum.
Ca. 18 uur: aankomst in Venlo, ca. 19 uur in Nijmegen.



1   Opstapplaatsen en hotels in 
Nijmegen en Venlo: de busopstap-
plaatsen zijn Nijmegen en Venlo. 

 U kunt deze plaatsen makkelijk per 
trein bereiken. Wanneer u geen 
ochtendmens bent of wanneer u 
Nijmegen of Venlo niet tijdig kunt 
bereiken adviseren wij de nacht 
vóór vertrek een kamer te huren in 
hotel Mercure (tel. 024-3238888; 
naast het station en ca. 300 m. 
van de busopstap in Nijmegen), 
Guesthouse Vertoef (300 m. van 
opstapplaats), hotel Van der Valk in 
Nijmegen-Lent (vlakbij NS-station 
Nijmegen-Lent). In Venlo zijn de 
volgende hotels (vlakbij station-NS) 
te adviseren: hotel Wilhelmina (077-
3516251), hotel Americain (077-
3515454), hotel Puur (077-3515790) 
en Theaterhotel (077-2066666). 
Vraag bij de hotels zoveel mogelijk 
om een rustige kamer aan de achter-
zijde.

2   Programma/wandelingen/goed 
ter been: bovenstaand programma 
is voorlopig. Wijzigingen en aan-
vullingen, ook tijdens de reis, zijn 
mogelijk. Het definitieve programma 
met hotelinformatie ontvangt u ca. 
10 dagen vóór vertrek. In het alge-
meen geldt dat u voor wandelingen 
en excursies goed ter been moet 
zijn. U bent overigens niet verplicht 
aan deze activiteiten deel te nemen.  

3   Inhoudelijke begeleiding: 
Harry-Imre Dijkstra is musicus 
(klarinettist) en verzorgt regelmatig 
concerten in binnen- en buitenland 
met ensembles van wisselende 
samenstelling. Naast zijn muziek-

praktijk begeleidt Harry-Imre ook 
regelmatig muziekreizen. In 2023 
zal hij voor De Gouden Engel tevens 
een Monteverdi-reis door Noord-
Italië begeleiden. Verder zal hij zijn 
medewerking verlenen aan het 
lustrumfeest van De Gouden Engel 
(7+8 juli). Gerard Kemna heeft de 
algemene leiding op deze reis. Hij 
zal zorgen dat alle zaken betreffen-
de vervoer, hotel, restaurants naar 
wens geregeld worden. 

4   Excursies / audiosysteem: 
wij zullen tijdens de excursies 
meestal gebruik maken van een 
audiosysteem van De Gouden Engel. 
Wij hebben goede ervaringen met 
de ‘oortjes’ en oortelefoons, ook bij 
mensen met een gehoorapparaat. 

 U bent overigens niet verplicht om 
alle excursies en inleidingen ter 
plaatse te volgen. Wanneer u uw 
eigen plan wilt trekken adviseren wij 
u graag.

5   Concerten / kaarten: wij zullen 
u in de loop van 2023 informeren 
over de concertmogelijkheden in 
de plaatsen die wij op deze reis 
gaan bezoeken. Zogewenst kunt u 
zelf kaarten bestellen of dit via De 
Gouden Engel laten reserveren. 
NB. Wanneer u zélf kaarten wenst te 
bestellen dient u eerst te informeren of 
de reis definitief doorgaat.

6   Minimum aantal deelnemers: 23. 
Indien dit aantal niet gehaald wordt 
kan de reissom met maximaal € 80,- 
p.p. verhoogd worden, opdat deze 
bijzondere reis tóch doorgang vindt. 

OPMERKINGEN 
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7   Maaltijden: het dagelijkse ontbijt, 
4 diners en 2 lunches zijn in de reis-
som inbegrepen. Uit ervaring weten 
we dat veel mensen het op prijs 
stellen om ‘s avonds samen te eten. 
De reisleiding zal hier rekening mee 
houden en op de gewenste dagen 
plaatsen reserveren in restaurants.

8   Donateurs van Stichting De 
Gouden Engel (alsook hun even-
tuele medereiziger) ontvangen kor-
ting op alle reizen van De Gouden 
Engel. U bent donateur wanneer 
u minimaal € 30,- als Donatie-2023 
overmaakt op een banknummer 
van Stichting De Gouden Engel. De 
donateurs korting voor deze reis 
bedraagt € 20,- p.p.

9   Voorlopige opgave is mogelijk! 
Wanneer u nog niet kunt beslissen 
adviseren wij een voorlopige opga-
ve. Wij houden dan - zonder kosten 
- plaats(en) voor u gereserveerd en 
u hoeft pas in een later stadium te 
beslissen of u wél of niet meereist.



reisinformatie

Reiskosten € 1950,-

Inbegrepen
• vervoer per luxe touringcar zoals aangegeven in het 

voorlopige programma;
• 11 overnachtingen in prima hotels in Chemnitz, Brno, 

Olomouc, Praag en Dresden; verblijf in een gedeelde 
2-persoons-kamer met douche en toilet. NB. Toeslag 
alleen-gebruik van een 1- of 2-persoons kamer: € 340,-

• maaltijden: 11x ontbijt, 4x diner, 2x lunch 
• citytax/toeristenbelasting
• 2 concerten door ensembles, speciaal voor deze reis 

gearrangeerd 
• concertkaarten, entrees en bezoekkosten tot een 

bedrag van maximaal € 120,-
• begeleide stadswandelingen in Brno, Olomouc en Praag
• gebruik audiosysteem van De Gouden Engel
• thematische en algemene begeleiding gedurende de 

gehele reis

Niet inbegrepen
• overige maaltijden
• eventuele overige toegangskosten
• fooi voor de chauffeur
• fooi voor personeel restaurants (bij de inbegrepen 

diners/lunches).

Inlichtingen/opgave 024-3788872   E kemna@goudenengel.nl   I www.goudenengel.nl
www.goudenengel.nl 
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