
DAG 1: MAANDAG 26 MAART Na de ophaalroute rijden we met twee tussenstops (waarvan een 
met een culturele strekking) door naar de geboorteplaats van Johann Sebastian Bach: Eisenach 
(Thüringen in de voormalige DDR). We blijven twee nachten in Hotel ‘Zum Herrenhaus’, dat vlak 
buiten de stad ligt. We bezoeken eind van de middag het Bachhuis waar op een aantal van de 300 
authentieke muziekinstrumenten wordt gespeeld tijdens een voordracht met rondleiding. Diner in 
het hotel.

DAG 2: DINSDAG 27 MAART Gelegenheid tot ochtendwandeling van ruim een uur in Natuurpark 
Hainich voor de ‘vroege vogels’ onder U. We vertrekken na een uitgebreid ontbijtbuffet naar  
de Wartburg (boven Eisenach), waar Luther in 1521 het Nieuwe Testament en de Psalmen 
vertaalde. Dan lunch in Eisenach met wandeling naar alle plaatsen die aan de familie Bach &  
Luther herinneren. Vervolgens een  bezoek aan de kerk in Dornheim waar Bach met zijn eerste 
vrouw (en achternicht Maria Barbara trouwde). Dan bezoeken we de J.S. Bachkirche in het 
nabijgelegen Arnstadt. Deze kerk bezit het best bewaarde en volledig gerestaureerde  
Bachorgel dat nog bestaat. Op de terugweg doen we het stadje Ohrdruf aan waar Bach bij zijn 
broer woonde van 1695-1700 (na de dood van zijn ouders en) vóór hij naar Lüneburg (bij Hamburg) 
ging om zijn schoolonderwijs te besluiten. En mogelijk spelen onze organisten hier op een orgel. 
Diner in het hotel.

DAG 3: WOENSDAG 28 MAART Vroeg vertrek uit hotel om 08:30 uur. We verblijven de komende 
drie nachten in 4-sterren hotel Alba-Mercure in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt. Onderweg 
bezoeken we ‘s ochtends Wechmar - de plaats waar de voorouders van Bach vandaan kwamen. 
Verder uitgebreid bezoek/ lunch aan Erfurt - de hoofdstad van Thüringen; ook wandeling langs alle 
plaatsen die aan de familie Bach herinneren, en iets later op de middag nog een kort bezoek aan 
Weimar, waar Bach 9 jaar werkte en zes van zijn kinderen werden geboren en gedoopt in de Petrus 
& Paulus ofwel Stadtkirche ofwel Herderkirche. We komen in ons hotel aan rond 19:00. Uitgebreid 
diner buffet in het hotel. We zien dan een video over Bach en familie in de Bachstad Köthen. 

DE GROTE DUITSE COMPONISTEN KWAMEN VOOR BIJNA DE HELFT UIT DEZE 3 
BUNDESLÄNDER. TOEVAL? NOU NEE. BEHALVE VEEL KLEINE VORSTENDOMMEN MET HUN 
EIGEN ORKESTEN IN DE DEUTSCHE BUND, WAS HIER EEN GROTE MUZIKALE TRADITIE. VERDER 
VRUCHTBAAR LAND, RIJK AAN BODEMSCHATTEN, EEN FASCINEREND VERLEDEN EN EEN 
SCHITTEREND LANDSCHAP MET VEEL BURCHTEN EN HISTORISCHE STEDEN. ONTDEK MET 
ONS DE GESCHIEDENIS VAN DE BACHFAMILIE
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en Saksen-Anhalt  

DAG 4: DONDERDAG 29 MAART Deelnemers die preferen de hele dag in 
Leipzig door te brengen, worden apart naar Leipzig vervoerd. De anderen brengen eerst een bezoek 
aan Weißenfels en o.a. het Schützhuis (Heinrich Schütz was de grootste voorganger van Bach in 
koormuziek; hij wordt ook wel de vader van de Duitse muziek genoemd). We drinken ‘Kaffee mit 
Kuchen’ in het hotel waar een Cantate van Bach voor het eerst werd uitgevoerd. Mogelijk ook een 
kort bezoek aan het slot op de heuvel waar Händel enige tijd orgel speelde. De rest van de dag 
brengen we door in Leipzig waar Bach van 1723 tot zijn dood in 1750 Cantor aan de Thomasschule 
en Thomaskirche was. We rijden per bus langs de belangrijkste  historische plaatsen vlak buiten 
het centrum. U hebt de optie om het Bach-Archiv of (alternatief)  het Mendelssohnhaus te 
bezoeken. Is er nog voldoende tijd dan maken we een wandeling door de oude binnenstad en als 
klapstuk wonen we de Mattheüspassion bij in de Thomaskirche.

DAG 5: VRIJDAG 30 MAART, GOEDE VRIJDAG Bezoek aan het Händelhuis in Halle. Bent U  
daar al eens geweest, dan hebben wij een aantal andere opties. Vertrek uit Halle om 12:00 uur. 
Vervolgens lunch in het ‘Brauhaus’ in Köthen waar Bach van 1717 - 1723 verbonden was als 
kapelmeester aan het hof van zijn vriend en beschermheer Leopold von Anhalt-Köthen. We 
bezoeken de nieuwe concerthal, het slot en slotkapel (historisch orgel) en verder alle plaatsen  
die aan Bach herinneren (o.a. de Lutherse Agnuskirche waar hij kerkte). Organisten onder ons 
kunnen daar op het orgel spelen. We hebben vervolgens een Goede Vrijdagdienst met muziek 
‘Zur Sterbestunde’ in de Jacobikirche onder leiding van de opvolgster van Bach Frau Martina  
Apitz. Dit is rond 17:00 uur afgelopen. Diner in het hotel. Tijd genoeg om na te praten, en alles  
nog eens goed op een rijtje te zetten.

DAG 6: ZATERDAG 31 MAART Vertrek rond 08:00 naar Nederland met nog minimaal een stop 
onderweg met een muziek of cultureel thema. Terug in Apeldoorn ca. 16:00 uur, en in Groningen 
rond 18:00 uur, waarna we de laatste reizigers terugbrengen naar Friesland. 

REISINFORMATIE
Reis : Bachreis, Thüringen, Saksen en  
Saksen-Anhalt, Duitsland    
6-daagse cultuurreis

VERTREK: maandag 26 maart 2018
RETOUR: zaterdag 31 maart 2018

Kosten voor deze verwenreis: € 669,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 150,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Hotel Zum Herrenhaus, Hörselberg-Hainich
Hotel Mercure, Halle an der Saale
Faciliteiten: Alle kamers zijn voorzien van 
douche, toilet, televisie, föhn

PRIJS IS INCLUSIEF
•  Vervoer in luxe touringcar
•  5 x overnachting in hotel o.b.v.  

logies en ontbijt
•  4 x dinerbuffet in het hotel
•  Alle in de tekst genoemde excursies

EXCLUSIEF
•  Kosten voor de concerten incl. de 

toegangsprijzen tot musea / kerken en de 
Mattheuspassion in de Thomaskirche, 
bij boeking kunnen wij u de actuele prijs 
doorgeven (ca. € 50,00 p.p.)

•  Diner op dag 4: Dit is op eigen gelegenheid

OPSTAPSCHEMA
•  Friesland: plaatsen en tijden in overleg,  

korte ophaalroute
•  08:15 Groningen 
•  10:45 Apeldoorn
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