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Op zondag 16 december 1770 zag Ludwig 
van Beethoven het levenslicht in Bonn. Hij zou 
uitgroeien tot een van de grootste componisten uit 
de muziekgeschiedenis. Om het 250ste jubileum 
van zijn geboortedag te vieren, reizen wij naar het 
‘Beethovenfest 2020’ in de stad van zijn jeugd. We 
bezoeken er zijn ouderlijke woning: het Beethoven-
Haus.  
We gaan er naar ‘Beethoven Welt.Bürger.Musik’, 
een speciale gelegenheidstentoonstelling in de Bundeskunsthalle. En we gaan er op verkenning naar 
muziek, kunst en schoonheid, zowel binnen als buiten de stad. 
 

 Vanaf dit seizoen gaat vtbKultuur Carpe Diem Denderleeuw samenwerken 
met musicologe Hilde Goedgezelschap om onze muziekreizen te 
ondersteunen.  
 
Hilde zal ons inwijden in de grammatica en het vocabulaire van Beethovens 
muziektaal, zodat we zijn muziek nog beter kunnen beluisteren maar vooral 

nog beter kunnen begrijpen. 
 

Reisprogramma 
 
Dag 1: zaterdag 25 januari 2020 Denderleeuw – Bonn 
 
Met een comfortabele touringcar rijden we ’s morgens naar Bonn. 
Rond 11 uur - Korte kennismaking met Bonn en een mini verrassing 
 
Na een gezamenlijke lunch - 2-gangen menu inclusief een glas wijn - brengt u een uitgebreid gegidst 
bezoek aan het pas vernieuwde Beethovenhuis, waar de componist in 1770 werd geboren.  
Via instrumenten, brieven, originele manuscripten en multimediale voorstellingen krijgt u een zicht op 
het leven en werk van de componist.  
 
In de late namiddag checken we in, in ons verblijfshotel - Hotel Ameron**** - vlak bij de oude stadskern.  
 
Diner en aansluitend het bijwonen van AVONDCONCERT – Beethoven Pur VII  

Alina Ibragimova, viool 
Cédric Tiberghien, Piano 

Trio Isimsiz 
Pablo Hernán Benedi, viool 
Michael Petrov, Violoncello 

Erdem Misirlioğlu, Piano 
 

Ludwig van Beethoven, Sonate A-Dur für Klavier und Violine op. 47 
Ludwig van Beethoven, Trio G-Dur für Klavier, Violine und Violoncello op. 1 Nr. 2 

Ludwig van Beethoven, Trio D-Dur für Klavier, Violine und Violoncello op. 70 Nr. 1 
 
 

https://ameronhotels.com/de/bonn-hotel-koenigshof
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Dag 2: zondag 26 januari 2020 – Bonn – Denderleeuw 
 
Na het ontbijt gaan we naar de gerenommeerde Kunst- und Ausstellungshalle voor een bezoek aan de 
grootse verjaardag tentoonstelling BEETHOVEN. WERELD. BURGER. MUZIEK. waar onze musicologe ons 
zal rondleiden. 
 

 De interdisciplinair opgebouwde 
tentoonstelling behandelt de belangrijkste 
woon- en werkplaatsen van Beethoven en 
verbindt deze met zijn muzikale werk. De 
hoofdlijn wordt verdiept door geselecteerde 
thema’s, bijvoorbeeld 'Beethoven als 
patiënt', 'Netwerken' en 'Maatschappelijke 
strategieën'. Aan elk thema worden telkens 

muzikale sleutelwerken toegewezen. Verder 
worden er unieke, originele museumstukken en iconische portretten gepresenteerd, die de 
persoonlijkheid van de componist weergeven en laten zien wat hij voor ons betekent. Door middel van 
historische instrumenten en luisterstations kunnen bezoekers zich onderdompelen in betoverende 
klankwerelden. Niet alleen de werkwijze van de componist, maar ook de cultuurhistorische context van 
zijn leven en werk wordt behandeld. 
 
Met de autocar terug naar Bonn centrum voor een vrije lunch, omstreeks 13 u. 
 
Na het vrije middagmaal verkent u samen met onze lokale Nederlands sprekende stadsgids, de stad in 
de voetsporen van Beethoven. U wandelt door het historisch centrum, langs o.a. het voormalige 
aartsbisschoppelijk paleis en we brengen ook een bezoek het Alter Friedhof, het kerkhof waar o.m. 
Beethovens moeder begraven ligt. 
 
Omstreeks 16u: vertrek richting Denderleeuw met ergens een kleine tussenstop. 
 
Omstreeks 20 uur in Denderleeuw. 
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Praktische Informatie 
 

Wanneer? Zaterdag 25 en zondag 26 januari 2020  
 
Waar? Vertrek van de autocar: Stadionlaan/Lindenstraat in Denderleeuw om 7 uur. 
 
Prijs € 394 pp in dubbele kamer en € 413 voor singelkamer (touringcar, alle toegangsprijzen, stadsgids, 
expert, ochtendkoffie, maaltijden die vermeld staan, concerttickets, hotel en fooien). 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk 30 oktober 2019.  
via: denderleeuw@vtbkultuur.be of telefonisch: GSM 0470 19 36 61 bij Veerle.  
Overschrijven: rekening vtbKultuur Carpe Diem: BE16 9733 6129 0274 met vermelding ‘Beethoven-Bonn’ 
en naam en voornaam. 
 
 
 
 

Culturele en muzikale groeten 
team VtbKultuur Carpe Diem Denderleeuw 

 
 
 

 
  

 
 
 
 


