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Van maandag 24 tot zondag 30 september 2018 
7 dagen – 6 nachten 

Onze gids: André Wielemans 

Muziekliefhebber, voorzitter van de Vrienden van de « Festival de l’Eté Mosan »,  
ervaren gids over Bach en Duitsland 

 
INLEIDING 

 
De UNIVERSITAIRE STICHTING stelt een reis voor naar de prachtige beboste valleien in 
Thuringen en Sachsen, de streek waar J.S. Bach geleefd en gewerkt heeft. We volgen zijn 
voetsporen, vanuit Eisenach, zijn geboorteplaats, toto in Erfurt, Arnstadt, Mühlhausen, Weimar, 
Köthen en tenslotte Leipzig: historische steden waar de herinnering aan Bach nog rondzweeft.  De 
geleide bezoeken worden zoveel mogelijk aangevuld door muziek en concerten. 
 
Onze reis gaat over J.S. Bach, met kleine concerten in Eisenach (Bachhaus), Mühlhausen (Divi 
Blasiikerk) en een groot concert in Leipzig (Thomaskirche, Mendelssohnhaus).  
Maar Goethe, Schiller, Anna Amaliabibliotheek, Luther, en Mendelssohn die in Leipzig leefde en aan 
zijn tijdsgenoten Bach leerde herontdekken, zullen ook hun plaats vinden.  Ontdekkingen en 
emoties verzekerd!! 
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NB Wegens lokale omstandigheden kunnen mogelijk worden wijzigingen in het programma 
aangebracht worden. 

 
Dag 1: Maandag 24 september.  Brussel – Frankfurt – Eisenach  

 
Vlucht vanuit Brussel naar Frankfurt (Lufthansa). 
Brussel – Frankfurt 07:05 – 08:05  
 
Transfer door luxe autocar naar Eisenach (200 km /3u)  
Boven de geboortestad van J.S. Bach staat de versterkte burcht 
Wartburg, merkwaardige plaats in de Duitse geschiedenis (Unesco), 
waar Martin Luther leefde gedurende een jaar en de Bijbel in het 
Duits vertaalde; waar Wagner scènes van “Tannhaüser” situeert.  
Middagmaal in het restaurant van de Wartburg. 

Bezoek van de Wartburg.   
Bezoek van het «Bachhaus » : eerste museum over de componist 
(1907), een ideale inleiding voor onze muzikale week. Een kleine 
uiteenzetting over historische instrumenten. 
Vertrek naar Erfurt (50 km/1u).  
Check-in hotel RADISSON BLU**** Erfurt (https://www.radisson-
erfurt.de) 
Avondmaal en verblijf te Erfurt.  
 
 
Dag 2: Dinsdag 25 september. Erfurt  

Ontbijt in het hotel 
Erfurt : hoofdstad van Thuringen, geboorteplaats van de vader van 
J.S. Bach et van Johann Pachelbel 
Rondleiding door de stad (te voet): Augustinenklooster (Luther), de 
citadel, Predikherenkerk, O.L. Vrouwkathedraal, St Severi kerk, de 
oude synagoge, Krämerbrücke,….  
Middagmaal in een typisch restaurant 
Vrije tijd 
Vrij bezoek van het Kunstmuseum Anger.  
Avondmaal en overnachting in Erfurt.  
 
 
Dag 3: Woensdag 26 september: Erfurt - Arnstadt – Dornheim – Wechmar – Erfurt (120 km) 

Ontbijt in het hotel 
Transfer met autocar naar Arnstadt, kleine middeleeuwse stad. 
Het is in Arnstadt dat Bach in 1703 aan 18 jaar zijn eerste post 
als organist verkreeg.  Wandeling in het stadje, met haltes in zijn 
huis, de kerk waarin hij speelde, de herberg waar zijn familie 
bijeenkwam, het kasteel waarin het Bachmuseum geïnstalleerd 
is. Op de markt staat een betwist beeld van de jonge Bach, door 
beeldhouwer  
Bernd Göbel (1985). 
Middagmaal in Arnstadt. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 
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Transfer naar Dornheim, de kerk waar J.S. Bach met zijn nicht Maria Barbara trouwde in 1707. 
Inleiding door de H. Siegfried Neumann. 
Vertrek naar Wechmar: wieg van de familie Bach. Men bezoekt het « Bach Stammhaus », de oude 
molen Veit Bach en de Sankt Vitikerk.  
Avondmaal en overnachting in Erfurt 
 
 
Dag 4 : Donderdag 27 september. Erfurt - Gotha –Mühlhausen – Erfurt (180 km) 

Ontbijt in het hotel 
Vertrek naar Gotha, bezoek van het kasteel van de familie  
von Sachsen-Coburg-Gotha. Bach speelde een Passie in 1717 
in de kapel.  
Middagmaal 
Vertrek naar Mühlhausen (rondleiding stad : Divi Blasii Kirche, 
waarvan Bach organist was in 1707-1708).  
Orgelkoncert door organist Oliver Stechbart, huidige opvolger  
van Bach (tbc).  
Avondmaal en overnachting in Erfurt 
 
 
Dag 5: Vrijdag 28 september: Erfurt - Weimar- Erfurt (30 km) 

Ontbijt in het hotel.  
Transfer naar Weimar. 
Weimar is een sfeervolle stad, waar Bach als « Kapellmeister » dient voor Hertog Wilhelm Ernst. 
Maar het is ook een historische stad: cultuur met Cranach en de Anna-Amaliabibliotheek, 
geschiedenis van het kasteel, de aanwezigheid van Goethe en Schiller, de Bauhausperiode met 
onze landgenoot Henry Van de Velde. Men denkt ook aan de jaren tussen de twee wereldoorlogen, 
en het concentratiekamp van Buchenwald. 
Wandeling te voet en bezoek van het Cranachmuseum in het 
kasteel.  
Middagmaal.  
Bezoek aan de Anna Amaliabibliotheek (audioguides) en 
Goethehaus.   
Bezoek Herder Kirche (Triptiek van Lukas Cranach). 
Vrije tijd 
Avondmaal en overnachting in Erfurt 
 
 
Dag 6 : Zaterdag 29 september : Erfurt – Köthen – Leipzig  

7u00 Ontbijt in het hotel. 
Check-out en vertrek om 8u00 naar Köthen (190 km, 3u).  
Geleid bezoek aan de Burg van Köthen. Bachmuseum   
Bach was gedurende vijf jaar « Kapellmeister » van Hertog Leopold von Anhalt-Köthen. Daar 
schreef hij zijn beste profane muziek: suites, concerti, het eerste boek van « Der wohltemperierte 
Klavier ». 
Middagmaal in Brauhaus Köthen.  
Vertrek naar Leipzig (70 km, 1u).  
Mottetenconcert in de Thomaskirche (tbc) ofwel bezoek van het Bosehaus (Archiv Bach).  
De bagage wordt afgezet aan het hotel tijdens het concert. Wandeltocht door de stad naar het hotel 
(Radisson Blu****).  
Avondmaal en overnachting in Leipzig. (www.radisson-leipzig.com) 
 
 

http://www.radisson-leipzig.com/
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Dag 7 : Zondag 30 september. Leipzig – Brussel  

Ontbijt in het hotel 
Rondleiding door Leipzig  
Nijverheids- en universitaire stad, Leipzig heeft veel te bieden  voor bezoekers : Universiteit met 
50.000 studenten, kerken (Thomaskirche en Nikolaikirche), het Stadhuis, het Gewandhaus  en het 
Oper, musea (Bach, Grassi, Mendelssohn, Schumann). Het historisch voetgangerscentrum is vrolijk 
en geanimeerd.  
11u00 : Concert in het huis van Felix Mendelssohn. 
Lunch in een historisch restaurant : Auerbachkeller.  
Vrije tijd ofwel bezoek van het Bosehaus (Archiv Bach).  
Vertrek met autocar naar Leipzig-Halle Flughafen. 
Vlucht Lufthansa Leipzig – Brussel (via Frankfurt). 
Leipzig – Frankfurt 18:25 – 19:20  
Frankfurt – Brussel 21:25 – 22:20   
 
 
 
Er bestaat heel wat lectuur over Bach (te vinden o.m. via www.boek.be) 
 
 
 
Inschrijving en betaling:  

De definitieve prijs is nog niet gekend omdat sommige details ontbreken, maar we hopen deze reis 
te kunnen realiseren voor ongeveer 2.500 € p.p. in dubbele kamer all-in (een supplement van 
275€ voor single rooms), afhankelijk ook van het aantal deelnemers. (7 dagen - 6 nachten in 
hotels 4* met ontbijt; lunches en diners, bezoeken, vluchten (Lufthansa) uit Brussel, verplaatsingen, 
concerten, verrassingen ...). 

De bezoeken gebeuren voornamelijk in het Frans; de lokale gidsen spreken Engels of Duits (met 
vertaling indien nodig). 

 
Voorschot: 1.000 € p.p., te betalen op rekening nr. BIC GEBABEBB / IBAN BE21 2100 7148 4103 
van de Club van de Universitaire Stichting vóór 15 maart 2018.  
Opgelet: er kunnen maar een beperkt aantal personen mee... Definitieve inschrijving gebeurt 
op basis van de datum van ontvangen betaling. Beperkt aantal “single rooms”.  

 
Saldo: 1 1/2 maand voor het vertrek (10 augustus 2018) 
 
 
ANNULATIEKOSTEN (per persoon):  
Van 1/4 tot 23/06: 25 % van de volledige reis 
van 24/06 tot 23/07: 50 % 
van 24/07 tot 23/08: 75 % 
vanaf 24/08 of « no show »: 100 % 
 
VERZEKERINGEN:  
Het is aanbevolen om een annulatieverzekering, een bijstands-/repatriëringsverzekering en 
eventueel een bagageverzekering te sluiten. U doet er goed aan om contact op te nemen met 
uw gespecialiseerde makelaar of verzekeringsmaatschappij zoals Europ Assistance/ Mondial 
Assistance/ L’Européenne des Bagages/Touring/ enz. 

***************************************************************************************************** 

http://www.boek.be/

