Fondation Universitaire Stichting
(Voorlopig) Programma Festival delle Crete Senesi
voor de leden van de Club
25/7 tot 01/8/2021
(max. 15 p)
Beste vrienden van de Universitaire Stichting EN de Crete Senesi,
Het waren voor iedereen moeilijke en voor menigeen zelfs barre tijden. De Universitaire Stichting en de
culturele sector werden hard getroffen. We zijn dan ook blij te vernemen dat het culturele leven binnenkort
opnieuw van start gaat en dat ook het Collegium Vocale besliste om het Crete Senesi Festival ondanks
alles te laten doorgaan, met de meeste van de uitvoerders die waren voorzien, maar in ietwat gewijzigde
omstandigheden: minder publiek, geconcentreerd in Asciano en met een aantal creatieve oplossingen.
We zijn verheugd u het voorlopige programma voor te stellen. Uiteraard wordt verder gezocht naar
restaurants en bezoeken in functie van het aantal deelnemers. Gezien de Covid-regels kan zich altijd een
wijziging voordoen ter plaatse, maar we zijn optimistisch. Uiteraard zullen wij nauwgezet rekening houden
met de nodige veiligheidsvoorschriften zoals die er zullen uitzien.
Op dit ogenblik kregen we volgende informatie:
- wie het land binnenkomt, zal een negatieve test moeten voorleggen of een vaccinatiepaspoort
- de concerten zullen op dezelfde basis als vorig jaar georganiseerd worden, zijnde
- slechts 50% van de normale capaciteit
- met social distancing per bubbel bij de stoelzetting
- met mondmasker
- met temperatuurcontrole bij het binnengaan.
- én we kunnen boven aan de kerk opnieuw een aperitief organiseren, weliswaar zittend aan tafeltjes per
bubbel !
Er zijn toch nog een aantal onzekerheden, zoals de avondklok... Sowieso zullen er geen
middernachtconcerten mogelijk zijn, die worden vervangen door ochtendconcerten.
We maken er een boeiende en conviviale week van, rekeninghoudend met de gekende regels. Uiteraard
kan ik pas verder met het uitwerken van het programma als ik de definitieve details ken, maar dit is wat we
al weten :
 Hotel (en ontbijt) : Borgo casabianca https://www.casabianca.it/ ****, mooie ligging en dicht bij het
festival, ook een lekker restaurant (met lekkere wijn).
 we nemen het abonnement - Alle concerten gaan door in Asciano.
 Busvervoer voor alle uitstappen en H/T Luchthaven
 Vluchten
Zondag BXL – Firenze 6h20 – 8:10
Zondag Rome – Bxl 17h50 – 20h00
 Uitstappen in functie van het muzikale programma : lokale artisanale bezoeken allerlei : kunst,
wijnproeverijen, pottenbakker, poppenmaakster, bloemenkweker, pittoreske dorpjes, en .... de
gebruikelijke verrassingen .... De details volgen later.
 Maaltijden: we blijven ons toch houden aan de maaltijden buiten met onze bubbel, typische
Italiaanse resto’s... Soms ook een vrije maaltijd. Mogelijkheid om in het hotel te eten. De details
volgen later hiervoor.
 Busvervoer naar concerten en bezoeken.
 Vrije tijd
INSCHRIJVING
Gezien het kortbij is, wordt PER KERENDE bevestiging gevraagd met de volgende details:
 Ik kom alleen / per Koppel.
 Ik stuur als bijlage mijn ID-kaart met officiële naam per ingeschreven deelnemer.
 Ik boek de vlucht mee met de groep.





De prijs kan ook nog niet definitief vastgelegd worden en hangt ondermeer ook af van het aantal
deelnemers, maar bij de vorige edities varieerde dat tussen 3200 en 3.600 € p.p. (rekening
houdend met supplement voor eenpersoonskamers) (waarbij bijna alles is inbegrepen, tenzij
persoonlijke uitgaven : 8 dagen - 7 nachten in **** hotel met ontbijt, bus, vluchten, abonnement
festival Herreweghe, bezoeken, wijnproeverijen, een aantal maaltijden met drank).
Een voorschot van 1.500€ p.p. (als bevestiging van de reservatie) op rekeningnummer Club
FUUS - BE21 2100 7148 4103 vóór 4/6/2021.

DETAILS
Vluchten met Brussels Airlines
25/07 SN3139 Brussel – Firenze 06h20 – 08h10 – afspraak om 4u15 in de luchthaven
01/08 SN3182 Rome – Brussel 17h50 – 20h00
De Coronamaatregelen op de luchthaven (Zaventem) en in Italië zullen u later meegedeeld worden,
want alles zal nog wijzigen. Ook de details omtrent de testen of het Coronapas kunnen nu nog niet
gegeven worden.
Hotel Borgo Casabianca**** - (kamer en ontbijt) – 7 nights
In het restaurant kan u lunchen/dineren wanneer de maaltijd niet voorzien is in groep. Een dagmenu aan
35€ (all-in) of à la carte. We logeren in suites.

Abonnement op alle concerten 25 JUL–30 JULY 2021.
http://www.collegiumvocalecretesenesi.com/

SUNDAY 25.07
25/07 SN3139 Brussel – Firenze 06h30 – 08h10 – afspraak om 4u15 in de luchthaven
08:15 Aankomst luchthaven Firenze
Met bus naar Casabianca
Check-in hotel
Vertrek naar Asciano
12:00
LA FONTE MUSICA - MICHELE PASOTTI
ENIGMA FORTUNA
The art of Antonio “Zacara” da Teramo (c.1350-c.1416)
Michele Pasotti, musical direction
(Chiesa San Francesco – Asciano)
Lunch
20:00
MEMBERS OF THE ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA, AMSTERDAM
Felix MENDELSSOHN (1809-1847):
String Quintet No.1 op.18
Antonín DVORAK (1841-1904):
String Quintet No.3 op.97
Junko Nato, violin
Leonie Bot, violin
Martina Forni, viola
Frederik Boits, viola
Clement Peigné, cello
(Chiesa San Francesco – Asciano)

Diner - terug naar hotel

MONDAY 26.07
12:00
ICTUS ENSEMBLE & LORE BINON
Works by Michael PISARO (°1961), John CAGE (1912-1992),
Salvatore SCIARRINO (°1947), James TENNEY (1934-2006)
Lore Binon, soprano
Chrissy Dimitriou, flute
François Deppe, cello
Luca Piovesan, accordion
Primoz Sukic, e-guitare
(Chiesa San Francesco – Asciano)
20:00
MEMBERS OF THE ANTWERP SYMPHONY ORCHESTRA
Olivier MESSIAEN (1908-1992):
Quattuor pour la fin du temps
(Chiesa San Francesco – Asciano)
Terug naar hotel
TUESDAY 27.07
8:20 vertrek naar Asciano
9:00
MAUDE GRATTON – RECITAL
Programme to be announced
clavichord
(Chiesa San Francesco – Asciano)
12:00
THOMAS BAUER SINGS WEILL
Lied recital with works by
Kurt WEILL (1900-1950) and Hanns EISLER (1898-1962)
Thomas Bauer, baritone
Donald Sulzen, piano
(Chiesa San Francesco – Asciano)
19:15 vertrek naar Asciano
20:00
COLLEGIUM VOCALE GENT
ANIMA MIA
Claudio MONTEVERDI (1567-1643):
Il quarto libro de madrigali (1603)
DOLCISSIMA MIA VITA
Carlo GESUALDO (1566-1613):
Il quinto Libro de Madrigali (1611)
Collegium Vocale Gent, Soloists
Philippe Herreweghe, Musical direction
(Chiesa San Francesco – Asciano)
terug naar hotel

WEDNESDAY 28.07
6:00 vertrek naar Asciano
06:30
ARSEN PETROSYAN QUARTET
Armenian sacred and traditional classical music
(Chiesa San Francesco – Asciano)
12:00
LOPEZ, ZWEISTRA & GRATTON IN TRIO
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1828):
Violin Sonata No.9 op.47 ‘Kreutzer sonata‘
Piano trio op.97 ‘Erzherzog-Trio’
Baptiste Lopez, violin
Ageet Zweistra, cello
Maude Gratton, pianoforte
(Chiesa San Francesco – Asciano)
13:00 Terug naar hotel
19 :15 naar Asciano
20:00
NELSON GOERNER – RECITAL
Johann sebastian BACH (1685-1750):
Toccata in C minor BWV 911
Franz SCHUBERT (1797-1828):
4 Impromptus D899 (op. 90)
Isaac ALBENIZ (1860-1909):
Iberia – Book 3:
El Albaicín
El Polo
Lavapiés
Nelson Goerner, piano
(Chiesa San Francesco – Asciano)
terug naar hotel

THURSDAY 29.07
11:20 vertrek naar Asciano
12:00
ALTSTAEDT & LONQUISH PLAY BEETHOVEN (1)
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827):
Cello Sonata No.1 op.5/1
Cello Sonata No.2 op.5/2
Nicolas Altsteadt, cello
Alexander Lonquish, pianoforte
(Chiesa San Francesco – Asciano)
17:00
ALTSTAEDT & LONQUISH PLAY BEETHOVEN (2)

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
Cello sonata No.3 op.69
Nicolas Altsteadt, cello
Alexander Lonquish, pianoforte
(Chiesa San Francesco – Asciano)

20:00
ALTSTAEDT & LONQUISH PLAY BEETHOVEN (3)
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827):
Cello sonata No.4 op.102/1
Cello sonata No.5 op.102/2
Nicolas Altsteadt, cello
Alexander Lonquish, pianoforte
(Chiesa San Francesco – Asciano)
terug naar hotel

FRIDAY 30.07
6:00 vertrek naar Asciano
06:30
CARLO NARDOZZA & PHILIPPE THURIOT
Astor PIAZZOLLA (1921-1992):
A tribute
Carlo Nardozza, trumpet
Philippe Thuriot, accordion
(Chiesa San Francesco – Asciano)
12:00
PRÉGARDIEN, HECKER & HELMCHEN IN TRIO
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827):
An die ferne Geliebte op.98
7 Variationen über “Bei Männern, welche Liebe fühlen” WoO 46
Franz SCHUBERT (1797-1828):
Rellstablieder (from Schwanengesang) D957
Auf dem Strom für Singstimme, Violoncello und Klavier D943
Julian Prégardien, tenor
Marie-Elisabeth Hecker, cello
Martin Helmchen, piano
(Chiesa San Francesco – Asciano)
19:15 vertrek naar Asciano
20:00
COLLEGIUM VOCALE GENT
Johann Herman SCHEIN (1586-1630):
Israelis Brünnlein [selected motets]
Collegium Vocale Gent, Soloists & Instrumental ensemble
Philippe Herreweghe, Musical direction
(Chiesa San Francesco – Asciano)

SATURDAY 31.07
Er wordt naar een uitstap gezocht.

Zondag 1/8
12u check-out en naar de luchthaven met de bus
01/08 SN3182 Roma – Brussel 17h50 – 20h00
We streven naar voldoende vrije tijd op de verschillende plaatsen, evenals dolce farniente (vanwege de
hitte en het drukke muzikale programma), op verzoek en suggestie van deelnemers aan de vorige reizen.
Het programma kan altijd worden gewijzigd.
VERZEKERING:
Het wordt aanbevolen om uw reis te verzekeren voor annulering, assistentie / repatriëring en om uw
bagage te verzekeren. De meest economische optie is om contact op te nemen met uw makelaar of een
gespecialiseerd bedrijf zoals Europ Assistance / Mondial Assistance / L'Européenne des Bagages / Touring
/ enz ...

