Reis naar de Elzas

In het voorjaar van 2019 organiseren wij, ds. Jan Fischer (Emmen), Euwe de Jong (musicus en
organist) en ds. Bert Altena (Vries) een reis naar de Elzas.
Na het succes van de Luther-Bach-reis in 2017, is een nieuwe bestemming gevonden met een
gevarieerd programma op het gebied van religie, cultuur, geschiedenis en muziek.

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:

We gaan van vrijdag 26 april t/m vrijdag 3 mei 2019 naar de Elzas. We reizen per luxe
touringcar (Drenthe Tours).
vrijdag 26/4
Vertrek naar Hotel du Bollenberg, Westhalten (www.hoteldubollenberg.com) voor verblijf van 4
nachten.
zaterdag 27/4
Bezoek Colmar met o.a. rondleiding in Museum Unterlinden met het Isenheimer Altar. Het
schilderij is 'verklankt' door door Paul Hindemith (de Symfonie Mathis der Maler), door de
Nazi's als 'Entartet' bestempeld. Toelichting door Euwe.
zondag 28/4
Deelname aan een protestantse viering te Gunsbach (Nederlandse predikante) en bezoek
Albert Schweitzer Haus. Euwe geeft toelichting op relatie Schweitzer en Bach (niet aan speciale
plaats gebonden).
maandag 29/4
Bezoek aan Ronchamp, Notre Dame du Haut (Unesco werelderfgoed) / bezoek aan
wijnproeverij.
dinsdag 30/4
Vertrek naar Straatsburg met onderweg bezoek aan voormalig concentratiekamp Natzweiler
Struthof. Aankomst in Hotel Kyriad (www.kyriad-strasbourg-nord-palais-des-congres.fr) voor
verblijf van 3 nachten.
woensdag 1/5
Stadswandeling door Straatsburg, o.a. kathedraal Eglise Saint-Sauveur met een korte
orgelbespeling door Euwe op het BACH orgel (ooit eigendom van Schweitzer).
donderdag 2/5
O.a. bezoek aan Europees parlement.
vrijdag 3/5
Terugreis. We sluiten de reis af met een korte orgelbespeling in de Walburgis kerk te Zutphen
door Gert Oldenbeuving, met daarna een vesper begeleid door Euwe. Aansluitend diner.
Volgens ons een gevarieerd programma, met voldoende vrije tijd.
Inbegrepen zijn: ontbijt en diner, toeristenbelasting, gidsen en entreegelden (details kunnen
gewijzigd worden).
Als reissom hanteren we de richtprijs van € 850 p.p. (toeslag voor eenpersoonskamers rond
€ 150). Definitieve prijs en programma worden later vastgesteld.
Er zijn nog plaatsen open, dus als u belangstelling heeft, horen wij het graag.
Ook voor meer inlichtingen kunt u bij ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Jan Fischer, Euwe de Jong en Bert Altena (contactpersoon, bert.altena@hetnet.nl)

