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Redactie reiscommissie Paul van Hout, Harry
Wijnberg, Sander Ruitenbeek
Er is een heleboel gebeurd sinds de vorige
Eulenspiegel. De bijdrage uit het ledenfonds is
bekend geworden, door de reiscommissie is,
na eerder Solingen, nu ook Dresden bezocht.
Maar ook nadert het (muzikale) programma
zijn definitieve vorm.

Deelnemers
We maken onze reis met 83 personen. Naast
de dirigent en maar liefst 54 zangers nemen
ook 28 supporters deel.

Programma
Dag 1. Reisdag. We vertrekken op 23 mei 2018
redelijk vroeg vanaf station Spaarnwoude. We
lunchen in het Duitse Warburg en zullen ’s
avonds in Dresden in het Intercity Hotel
aankomen.
Dag 2. Optredens. Bezoek aan Meißen,
optreden aldaar in de Dom tijdens de
Mittagsmusik vanaf 12 uur. Daarna gaan we
terug naar Dresden om in de Frauenkirche een
kort optreden te verzorgen. Kenners beweren
dat het een unieke ervaring is om daar te
zingen. De belangstelling om op te treden in
de Frauenkirche is zo groot dat er slechts
toestemming is om 1 nummer te doen. We
kunnen kiezen voor een lang nummer, maar
ook is het goed mogelijk dat als we eenmaal
staan…..Daarna is er een optreden in de open

lucht gepland in de Zwinger, een ommuurde
kasteeltuin. Daarna Dresden in op eigen
gelegenheid.
Dag 3. In de ochtend bestaat gelegenheid om
nog wat te shoppen of in Dresden nog een
museum te bezoeken. Laat in de ochtend gaan
we op weg naar Düsseldorf,we lunchen langs
de snelweg in een restaurant. Ons hotel in
Dusseldorf is het Radisson Blu Scandinavia
Hotel.
Dag 4. Optredens We zingen tijdens het
Mittagsgebet in de Dom van Keulen.
Daarna vertrekken we naar Solingen. Daar
concerteren we om 17 uur met o.a. die
Bergischen von 1801, het oudste mannenkoor
van Duitsland.
Dag 5. We hebben nog een verrassend
uitstapje in de omgeving van Düsseldorf en na
een gezamenlijk diner in Nederland zijn we, op
27 mei 2018 weer terug bij station
Spaarnwoude.

Wat zit er allemaal in?
In de reissom is inbegrepen: vervoer per luxe
touringcar, overnachtingen in beide hotels
met ontbijt, op dag 1 lunchpakket en diner, op
dag 2 een lunchpakket, op dag 3 lunch, op dag
4 diner en op dag 5 lunch en diner

Festmittag
Op zaterdag 24 maart 2018, van 14 tot 16.30
uur, is de Duitse middag in onze zaal.
Gedetailleerde informatie over de reis en
mogelijke excursies, kennismaking met de
collega-reizigers komen volop aan de orde. Wij
vragen u nu al na te denken over de Reiskist.
Als reiscommissie stellen we u de vraag welk
nuttig attribuut of voorwerp behoren we in
ieder geval mee te nemen op de reis. U neemt
dit voorwerp of deze spullen mee deze
middag mee en kan desgevraagd verklaren
waarom dit nu juist niet mag ontbreken in de
reiskist van Zang en Vriendschap.

