Voorlopig programma TOSCANE + HERREWEGHE
voor de leden van de Universitaire Stichting
4/8 tot 13/8/2017
Op vraag van vele leden zullen we opnieuw deze reis organiseren, rekeninghoudend met de ervaring van vorige jaren.
Het is een bijzondere editie, niet alleen omdat Philippe Herreweghe zijn 70 e verjaardag viert, maar ook omdat wij zullen
vergezeld zijn van ons lid en Toscanekenner dhr Damien WIGNY. Hij zal met ons verschillende privé-bezoeken doen .
Tenslotte worden we ook uitgenodigd voor lunch bij onze Gedelegeerd bestuurder Eric De Keuleneer en zijn vrouw in
Trequanda.
Hieronder vindt u het voorlopige programma, aangezien ook rekening kan gehouden worden met de desiderata van de
deelnemers. Deze kan u sturen voor 25 maart.
Voor de vlucht (direct – uren kunnen wijzigen).
BXL-Firenze
Vrijdag 4/08/17 SN 3139 Brussel-Firenze om 9.15u - aankomst Firenze om 11.10u
Zondag 13/08/17 SN 3140 Firenze-Brussel om 11.55u - aankomst Brussel om 13.55u
Zij die met de wagen gaan, graag ook asap dit laten weten.
Een deel van het cultureel programma
Damien Wigny voorziet privé-bezoeken met onze groep op vrijdag, zaterdag en zondag en zaterdag 12/8 en 2 halve
dagen.
Er zal in elk geval meer vrijheid en dolce farniente zijn dan bij de andere reizen (door de hitte en de voorrang van de
concerten). In de loop van de volgende maanden zullen we u het definitieve culturele programma bezorgen. Let wel : het
programma kan altijd een kleine verandering ondergaan. Ook de nodige “verrassingen” komen aan de beurt.
Hotels in optie:
We stellen u 2 prachtige hotels voor :
4 en 5 augustus : Patria **** te Pistoia - www.patriahotel.com
6 – 13 augustus: il Castello delle Serre **** à Serre di Rapolano – op 10min van Asciano – 40 min van Pienza www.castellodelleserre.com – het kasteel in het hart van een charmant dorp ; u kan er dus wandelen en eten in
verschillende restauranten.
Maaltijden
De diners (drank inbegrepen) worden georganiseerd in groep en zijn in de prijs begrepen.
Het is mogelijk na elk avondconcert het diner te nemen door de Accademia georganiseerd, maar uit de ervaring van
vorige jaren, is dit meestal zeer laat en vermoeiend.
Voor de middagen is er een afwisseling tussen vrije lunch (niet in het pakket begrepen) en in groep, in combinatie met de
bezoeken met Damien - er kan ook geluncht worden in het dorp en op vraag in het hotel).
Er wordt vervoer voorzien heen en terug (met een klein busje) naar de concerten/diners, luchthaventransfers en de
geplande uitstappen. Wie iets anders wenst te plannen, kan dat persoonlijk regelen met taxi, eigen wagen of
huurwagen.
Het Herreweghe festival heeft plaats van 6/8 tot 11/8 (zie hieronder en op de website). We stellen het abonnement
nummer 2 voor. Het festival bestaat uit 6 avondconcerten (zondag tot en vrijdag) en 2 middagconcerten (dinsdag en
vrijdag). Voor elk avondconcert wordt er een drink aangeboden. https://www.collegiumvocalecretesenesi.com/

VOORLOPIG PROGRAMMA
Vrijdag 4/8
Vertrek: afspraak rond 7u in Zaventem
Vlucht
Transfer luchthaven - centrum Firenze

Bezoek met dhr Damien Wigny te Firenze.
L’Opera del Duomo, één van de mooiste musea van Europa, gerenoveerd en uitgebreid
Lunch
Ospedali dei Innocenti
+…
Vertrek naar het Hotel Patria **** te Pistoia
Diner «La Botte Gaia», naast Baptisterium
Zaterdag 5/8
Daguitstap met Damien Wigny naar Pistoia.
 San Domenico (Sinope)
 San Antonio Abbate (Fresques)
 San Giovanni Fuorcivitas (Chaire de vérité, Visitation Luca della Robbia, Fonts baptismaux Giovanni Pisano)
Lunch
 Dôme (Verrochio, Autel d’argent, Marcovaldo)
 Baptistère
 Musée Cassa di Risparmio (Qui sera ouvert pour nous)
 Ospedale dell Ceppo
 Sant’ Andrea (Chaire de Giovanni Pisano)
Diner
Hotel Patria **** te Pistoia
Zondag 6/8
Bezoek met dhr Damien Wigny (lunch inbegrepen) – omgeving van Pistoia
Aankomst Hotel Il Castello delle Serre **** rond 16.30u
Vertrek om 18u
19u – concert Asciano : Soirée composée Philippe Herreweghe 70 – diner Piazza Communale Asciano
Maandag 7/8
‘s Morgens : bezoek van Asciano met DW
Lunch bij Dhr en mevrouw De Keuleneer
Vrije namiddag in het hotel
Vertrek om 19u
20u – concert - Chiesa San Francesco – Asciano
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Prélude à l'après-midi d'un faune (1893-94)
[version for chamber ensemble]
Maurice RAVEL (1875-1936)
Introduction et Allegro for flute, harp and string quartet (1905)
Members of the Royal Flemish Philharmonic
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)
String Quintet
String Quintet KV516
Edding Quartet & Firmian Lermer
Diner: La Torre Monte Oliveto Chiusure of ander restaurant (tbc)
Hotel Il Castello delle Serre ****
Dinsdag 8/8
Vertrek om 11u
12u - concert Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio

Antonín Dvořák (1841-1904)
Dumky Trio
Piano Trio in E-minor, op.90 'Dumky' (1890-91)
Nodar GABUNIA (1933-2000)
Pianotrio (1998)
Storioni Trio
Bart van de Roer, piano
Wouter Vossen, viool
Marc Vossen, cello
Met de bus naar het hotel – vrije lunch
Diner in het hotel om 19.45u
Vertrek om 21.15u
22u - Concert - Chiesa San Francesco – Asciano
CIPRIANO DE RORE (CA.1515-1565)
“CIPRIANO, THE HUMANIST”
O socii neque enim
O fortuna potens
Dissimulare etiam sperasti
Quis tuos presul
Mia benigna fortuna
Missa Doulce memoire: Sanctus & Agnus Dei
Amour me faict
Datemi pace
Mon petit coeur
Donec gratus eram tibi
Missa Praeter rerum seriem: Agnus Dei
Huelgas Ensemble – Paul Van Nevel
Hotel Il Castello delle Serre ****
Woensdag 9/8
Vrije dag – vrije lunch
Vertrek om 19u
20u - Concert Chiesa San Francesco – Asciano
Franz SCHUBERT (1797-1828)
Four Impromptus op.90, D.899 (1827)
Frederic CHOPIN (1810-1849)
Barcarolle in F sharp major, op.60 (1845-46)
Ballade No.4 in F minor, op.52 (1842)
Claude DEBUSSY (1862-1918)
Six Preludes (1909-12)
Alexei Lubimov, fortepiano
Diner: Corso Principale Asciano
Hotel Il Castello delle Serre ****
Donderdag 10/8

Voormiddag vrij – lunch vrij
Vertrek om 15u
Bezoek met Damien Wigny van Pienza
18u Diner « locanda di Casalmustia in Castelmuzio »
20u concert - Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio
Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Cello Suites
Suite No. 2 in D minor, BWV 1008
Suite No. 4 in E-flat major, BWV 1010
Suite No. 6 in D major, BWV 1012
Roel Dieltiens
Vrijdag 11/8
Vertrek om 11u
12u concert - Chiesa Santo Stefano – Castelmuzio
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)
String Quartet op.132
String Quartet in A minor, op.132 (1825)
Edding Quartet
Baptiste Lopez, violin 1
Caroline Bayet, violin 2
Pablo de Pedro, alto
Ageet Zweistra, cello
Met de bus naar het hotel – vrije lunch
Vertrek om 18.45u
20u – concert Sant’Anna in Camprena – Pienza
Claudio MONTEVERDI (1567-1643)
Vespro della Beata Vergine (1610)
Collegium Vocale Gent – Philippe Herreweghe
Dorothee Mields, soprano
Barbora Kabátková, soprano
William Knight, high tenor
Benedict Hymas, high tenor
Samuel Boden, tenor
Reinoud Van Mechelen, tenor
Peter Kooij, baritone
Wolf Matthias Friedrich, bass
Diner: St. Anna Camprena
Hotel Il Castello delle Serre ****
Zaterdag 12/8
Bezoeken met Damien Wigny : Siena of Arezzo (Piero della Francesco) (te bepalen) – maaltijd in functie van de
beslissing.
Afscheidsdiner (tbc)
Hotel Il Castello delle Serre ****
Zondagvoormiddag 13/8
Check-out

Vertrek naar de luchthaven Firenze
Terugvlucht
De definitieve prijs is nog niet gekend, maar we streven na deze reis voor max. 2.650 € p.p. te kunnen organiseren (een
supplement de 400 € voor de single rooms) (10 dagen - 9 nachten in een hôtel **** met ontbijt, bezoeken met Damien
Wigny, bus, vluchten, abonnement Festival Herreweghe, diners/en enkele lunchen met drank inbegrepen) - inschrijven
en betalen van 1.000 € voorschot per persoon vóór 24 maart op het rekeningnummer BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100
7148 4103 van de Club van de Universitaire Stichting. (Aangezien de optie voor het hotel vervalt op 27 maart – er zijn
niet veel mogelijkheden waar we met een groep kunnen verblijven en alle comfort hebben - en we uw vliegtuigtickets
zullen aankopen zodra we uw betaling ontvangen hebben). Het saldo mag betaald worden tegen 15 juni. Desgewenst
kan u zelf een reisannulatieverzekering nemen. De Stichting doet geen terugbetaling bij annulatie na betaling van de
voorschotten van de vlucht/hotel.
We houden ons het recht deze reis niet te organiseren indien er minder dan 15 deelnemers zijn.
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