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SAMEN ONDERWEG

Samen onderweg, met Martin Mans naar het ‘Land van Bach’ Leipzig en Dresden. 
Twee steden samen in één reis, dat is samen concerten geven in de mooiste 
concertkerken, samen de mooiste excursies beleven met veel cultuur en 
natuurschoon, prachtige driesterrenhotels met een goede keuken en bovenal 
samen genieten van geestelijke en klassieke muziek, die we met Martin Mans 
ten gehore zullen brengen in schitterende grote concertkerken. 

Belangrijk vinden we dat het van dag-tot-dag programma ook de nodige vrije 
tijd biedt om dingen voor je zelf te doen.

DE CONCERTEN
Het Groot Samengesteld Koor onder leiding van Martin Mans zal twee grote 
concerten geven en diverse kortere zangmomenten. Elk ‘grootconcert’ heeft een 
apart programma met eigen karakter en repertoire. Leidraad hierbij is iedere keer, 
de band tussen Martin Mans met de grote organist en componist  J.S. Bach.

HET GROOT SAMENGESTELD KOOR
Het koor bestaat uit leden van:
- CWM De Gouwestem  
- Christelijk Streekmannenkoor   
 Noord-West Veluwe
- Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
- Groot Mannenkoor Noord-Nederland
- Groot Mannenkoor Midden Nederland

TOP-ENSEMBLES BEGELEIDEN 
DE GROTE CONCERTEN
Tijdens de concerten die we in Leipzig 
en Dresden zullen geven, zal ook Voice 
en The Martin Mans Formation van de 
partij zijn. Twee ensembles, vol passie 
en overgave. 

Vocal Group Voice, een jonge, 
dynamische zanggroep, bestaande uit 
circa 30 enthousiaste zangeressen en 
zangers met een zeer breed repertoire 
van klassiek tot populair. 

The Martin Mans Formation (TMMF) 
is het veelgevraagde ensemble met 
19 goed getrainde zangers. Een breed 
repertoire en meerstemmige homogene 
samenzang, zijn hun kenmerk. Vooral 
het geestelijke lied wordt door de 
mannen met overtuiging gebracht. 
Ook negrospirituals worden met volle 
overgave gezongen. 

Mark Brandwijk, de gepassioneerde 
jonge musicus zal de grote concerten 
begeleiden op orgel en piano. 



PROGRAMMA

STAATS OPERA  →

|1 |2 |3 |4 |5
elke dag leuk

DINSDAG 8 MEI 2018
Vanaf de verschillende opstapplaatsen 
reizen we in comfortabele touringcars 
met extra veel beenruimte naar Duitsland. 
Onderweg zullen we voldoende stops 
houden om even de benen te strekken en 
te lunchen. Aan het einde van de middag 
arriveren we in het driesterrenhotel waar 
we op ons gemak gaan inchecken en na 
een tijdje om 19.00 uur gaan dineren. 
Na het diner is er tijd voor een gezellig 
drankje in de bar van het hotel. 

WOENDAG 9 MEI 2018
Na het stevige ontbijtbuffet met veel 
keuze uit warme gerechten (omelet, 
spek/eieren, worstjes) en koude 
gerechten (zoals diverse vleeswaren en 
kaassoorten/yoghurts/muesli), bezoeken 
we het wereldberoemde Bachmuseum, 
gelegen naast de Thomaskirche in 
Leipzig. Een geweldige belevenis. 
Het museum is zeer mooi ingericht 
en geeft je inzicht en kennis - in 
het Nederlands - over zijn niet altijd 
gemakkelijke leven en zijn overweldigend 
oeuvre. Nu we het leven van J.S. 
Bach beter hebben leren kennen, zijn 
beweegredenen, zijn principes begrijpen 
en kennis hebben genomen van de 
voorzienigheid die zijn privéleven trof, 
bezoeken we de kerk waar hij 
27 jaar cantor was. Hier schreef hij 
de Matthäus-Passion en was tevens 
zijn meest productieve periode. Bij het 
graf van Johan Sebastiaan Bach zullen 
we gaan zingen en geven we hem een 
muzikaal eerbeton.

Na de lunch bezoeken we natuurlijk 
het ‘Volkerenslag Monument’,  een 
waanzinnig groot stenen monument ter 
herinnering aan de grootste militaire 
veldslag van de mensheid vóór WO I. 
Hier streden een half miljoen soldaten, 
vier dagen lang, uit diverse landen tegen 
de armee van Napoleon.

Het resulteerde in 
een grote catastrofe, 
maar Napoleon werd 
uiteindelijk bedwongen 
en naar Elba verbannen.
Nog vroeg in de middag 
gaan we terug naar ons 
hotel om ons voor te 
bereiden voor het concert 
dat we vanavond geven in 
de Petruskerk.       

DONDERDAG 10 MEI 2018
Na het ontbijt, rijden we naar Dresden 
(122 km), waar we ons snel gaan 
inchecken in het hotel. ’s Middags gaan 
we op ontdekkingsreis door de hoofdstad 
van de Europese Barok. Oren en ogen 
kom je tekort, als we met touringcar en 
in kleine groepjes te voet, onder leiding 
van Nederlandstalige gidsen de pracht en 
praal gaan bewonderen. Het centrum is 
erg compact, de grote Barokke-Rococo 
monumenten, liggen dicht op elkaar 
gepakt, omgeven door prachtige parken, 
en tuinen. We bezoeken de Zwinger, 
Semperoper, Altmarkt, Hofkirche, 
Grosser Garten, Brühlische Terrasse, 
Rezidenzschloss en Frauenkirche, waar 
we enkele liederen zullen zingen. Na de 
excursie is er vrije tijd om de binnenstad 
op eigen gelegenheid verder te bekijken. 
’s Avonds dineren we in het hotel. 

VRIJDAG 11 MEI 2018
Vandaag kunt u kiezen uit twee 
programma’s, de touringcar maakt een 
mooie excursie door de 'Sächsische 
Schweiz', een schilderachtig ruig 
erosielandschap uit de periode van 
het Krijt vol fascinerende en grillige 
bergformaties. 

U kunt ook kiezen voor vrije tijd in het 
centrum van Dresden. Uw touringcar 
brengt u naar het levendige centrum en 
om 15.00 uur weer terug naar het hotel 
waar we ons voorbereiden voor het grote 
concert dat we om 17.00 uur gaan geven 
in de Dreikönigkirche. 

ZATERDAG 12 MEI 2018
Niet te vroeg in de ochtend en na een 
heerlijk uitgebreid ontbijt vertrekken 
we naar Nederland. Onderweg stoppen 
we dikwijls voor koffiepauze en lunch. 
Vroeg in de avond zijn we weer bij 
de opstapplaats waar we woensdag 
vertrokken. We kijken terug op een 
ontspannen reis met veel concerten, 
wetenswaardigheden over het leven van 
Bach, hebben genoten van de pracht 
en praal in Dresden, van de terrasjes 
in het centrum en wellicht de mooie 
natuurtocht door het Zwitserland van 
Saksen. Met de koren van Martin hebben 
we grootse concerten geven, Mark heeft 
ons weer prachtig begeleid en het Duitse 
publiek heeft genoten!

← MATTHÄUS-PASSION

↓ BACHMUSEUM (LEIPZIG) ↓ VOLKERENSLAG MONUMENT (LEIPZIG)

→ SÄCHSISCHE SCHWEIZ

↓ SEMPEROPER (DRESDEN) ↓ FRAUENKIRCHE (DRESDEN)



GEWELDIGE OPTREDENS

↓ THOMASKIRCHE LEIPZIG
De Thomaskerk is over de 
hele wereld bekend, doordat 
Johann Sebastian Bach er als 
Thomascantor werkte met het 
Thomanerchor. Hier schreef hij 
het grootste deel van zijn oeuvre 
en hier werd hij geïnspireerd. 
De evangelische kerk uit 1212 
ligt aan het oude marktplein en is 
een van de twee hoofdkerken van 
Leipzig. Het Thomaner koor geeft 
hier zeer regelmatig een concert 
en misschien ook als we in Leipzig 
zijn. We zingen hier bij het graf 
van Bach enkele liederen na de 
excursie over zijn leven en werk. 

↑ PETRUSKERK LEIPZIG
De Petruskerk - in het Duits 'Peterskirche' - is een protestants kerkgebouw in het 
zuidelijke deel van de binnenstad van Leipzig. Het gebouw kent een multifunctioneel 
karakter en wordt naast de vieringen van erediensten ook gebruikt voor concerten, 
theateruitvoeringen, tentoonstellingen en samenkomsten. De concertagenda van de 
kerk wordt door cultuurliefhebbers veel geraadpleegd. We geven in deze concertkerk 
woensdag een concert met vrij entree voor het publiek. Zij zullen genieten van een 
prachtig concert. Het concert wordt aangekondigd in alle plaatselijk kranten, in de 
kerkgemeenschap en op plakkaten en affiches. 

← FRAUENKRICHE DRESDEN
De Frauenkirche (Onze-Lieve-Vrouwekerk) gelegen aan de Neumarkt in Dresden 
is een Evangelisch-Lutherse kerk in hoog barokke stijl die tussen 1726 en 1743 
werd gebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werd de kerk tijdens het beruchte 
bombardement op Dresden op 13-14 februari 1945 verwoest. Ten tijde van de DDR 
bleef de ruïne van de kerk als een permanente herinnering aan de verschrikkingen 
van de oorlog staan. In 1994 begon men met de wederopbouw. Saillant detail, men 
gebruikte bij de wederopbouw alle oude bouw- en bakstenen van de ruïne. Op 30 
oktober 2005 werd de kerk officieel opnieuw in gebruik genomen. De wederopbouw 
heeft de gemeente een vermogen gekost. Hier zullen we de akoestiek beproeven en 
enkele liederen zingen voor de honderden toeristen die altijd in deze kerk aanwezig 
zijn. 

← DRIEKONINGENKERK DRESDEN
De Driekoningenkerk ('Dreikönigskirche') is een 
evangelisch kerkgebouw in de ’Innere Neustadt’, 
een hip en levendig stadsdeel in Dresden. Na de grote 
verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog werd de 
Driekoningenkerk pas in de late jaren 1980 hersteld. 
In de jaren 1990 tot 1993 diende de kerk als zetel van 
de Saksische Landdag. Het kerkgebouw valt - net 
als de voor de kerk staande Rebecca-fontein - onder 
het beschermde erfgoed van de stad Dresden. De 
kerk wordt tegenwoordig als concertkerk gebruikt. 
Bijna iedere dag staan in deze kerk concerten op het 
programma, en wordt daarom bij de muziekliefhebbers 
nauwlettend gevolgd. We zullen geen entree vragen, 
en dit concert zal in alle kranten van Dresden worden 
aangekondigd. 



Populierweg 32 
6222 CS Maastricht / Nederland
T +31 (0)6 821 280 01
info@orpheusreizen.nl
www.orpheusreizen.nl

REISSOM IS € 445,- 
OP BASIS VAN 
TWEEPERSOONSKAMER

INCLUSIEF
- Viersterrentouringcar met extra 

beenruimte, minibar en toilet
- Vier overnachtingen in 

driesterrenhotel
- Vier keer ontbijtbuffet, en vier 

keer driegangenmenu op dinsdag, 
woensdag, donderdag en vrijdag

- Concerten zoals in het programma 
aangegeven

- Excursie met Nederlandstalige gids in 
Dresden

- Excursie en entree in het 
Bachmuseum Dresden

- Plaatselijke reisbelasting in Leipzig en 
Dresden

- Facultatieve excursie van halve dag 
naar Saksisch Zwitserland op vrijdag

NIET BIJ DE PRIJS INBEGREPEN
- Toeslag eenpersoonskamer € 128,-
- Reis en annuleringsverzekering
- Lunches en drankjes bij de maaltijden
-  Reserveringskosten € 15,- 
 per boeking

OPSTAPPLAATSEN
Zaandam, Waddinxveen, Nijkerk, 
Heerenveen, Zwolle, Bergen op Zoom 
en Arnhem.

INSCHRIJVEN 
Inschrijven kunt u heel makkelijk via 
op onze website www.orpheusreizen.nl  
of www.martinmans.nl. Of bij het 
secretariaat van uw zangvereniging.

Tijdens ons verblijf in Leipzig en 
Dresden logeren we in driesterren 
hotels, in de stad of in de directe 
omgeving. De kamers zijn van alle 
comfort voorzien, zoals Wifi, tv, telefoon 
en bureautje, en bedden met gescheiden 
matrassen, (zgn. Twins), ruime badkamer 
met haardroger, bad/douche en toilet. 

Het rijkelijke ontbijtbuffet is degelijk 
Duits met keuze uit diverse warme 
gerechten zoals uitgebakken spek, 
worstjes en eieren en omelet. Keuze uit 
diverse vleeswaren, kaas en yoghurts. 
Muesli en confituren. De ontbijten zijn 
in buffetvorm. De diners in het hotel 
bestaan uit driegangen menu’s, zijn 
smaakvol en afwisselend. Speciale dieet 
wensen kunt u bij uw boeking kenbaar 
maken, zodat de keuken van het hotel 
hiermee rekening kan houden.  

Na het diner is er altijd nog tijd om even 
gezellig in de bar een glaasje te drinken. 

DE HOTELS  


