
The beauty of the British Organ

7 daagse reis langs orgels en kathedralen in Zuid-Engeland

11 – 17 oktober 2008

Reisdatum Zaterdag 11 t/m vrijdag 17 oktober 2008

Vervoer Per comfort class touringcar (Nederlandse chauffeur) en overtocht per eurotunnel.

Opstapplaatsen Alblasserdam (Parkeerterrein Snelle Vliet, waar u uw auto kunt laten staan)
en Utrecht

Verblijf 2 nachten in het Grasmere hotel in Salisbury, 3 nachten in het Quality hotel
in Plymouth en 1 nacht in  The White Horse in Dorking.

Reissom € 749,- * per persoon (op basis van logies en ontbijt)
*) Bij deelname van minimaal 30 personen.

Toeslag 1 persoonskamer € 150,-
Zie voor overige voorwaarden het inschrijfformulier.

Bij de reissom inbegrepen - Logies en ontbijt
- Bijdrage aan kerken voor gebruik orgels, honoraria organisten
- Geïllustreerd informatietekstboek (wordt uitgereikt in de bus)

Niet inbegrepen Reisverzekering, lunches, diners, eventuele extra excursies.

Buitendams 34, 3371 BL Hardinxveld Giessendam
Tel. (0184) 61 79 00, fax (0184) 61 78 59
Email: info@hireisbureausnellevliet.nl
Bereikbaar op maandag - vrijdag van 9:00 tot 17:30
Zaterdags van 10:00 tot 16:00

Overige informatie (071) 521 20 87, e-mail: jpk@hetnet.nl

Alle Arrangementen onder voorbehoud

Boekingen



The beauty of the British Organ
7- daagse reis langs orgels in Zuid-West Engeland

De dertiende Engeland-reis
Voor de 13e keer organiseert Organa Britannica in samenwerking met Holland
International reisbureau Snelle Vliet een orgelreis naar Engeland. Deze reizen staan
nu onder leiding van: Anita Bos, Ed van Aken, Jan de Jong, Johan van der Steen en
Hans Karstens. Op deze reizen maakt u kennis met de Engelse orgelcultuur en met de
specifieke Engelse koorzangtraditie, zoals die al eeuwenlang in stand wordt gehouden.
Orgels in kathedralen, town halls en parochiekerken worden gedemonstreerd door
de eigen organisten, die hun instrument als geen ander kennen. Daarnaast worden er
evensongs bijgewoond, de dagelijkse vespers waarin koorzang en orgelspel harmonieus
samengaan.

Geen advertentie
Voor deze orgelreis verschijnt geen advertentie in de orgelbladen. De reis is al aangekondigd
in persberichten. De folder die u thans voor u hebt, bevat de benodigde gegevens voor de
boeking van SnelleVliet (zie gegevens aan de achterzijde).

Luisteren en … zelf spelen!
Onze reis onderscheidt zich van andere orgelreizen doordat de deelnemers niet alleen de
orgels te horen krijgen, maar - in beperkte mate - ook zelf kunnen bespelen. Tijdens de
heenreis wordt een lijstje uitgereikt met kerken waar dit mogelijk is en waarvoor men een
voorkeur kan opgeven. Aan de hand daarvan word een speelschema opgesteld.
Organisten onder u kunnen alvast muziek uitzoeken en instuderen…

Kleurrijke reisdocumentatie
Het uitvoerige, in kleur geïllustreerde, tekstboek dat
de deelnemers krijgen uitgereikt, bevat meer dan alleen jaartal-
len en disposities. Er staan beschrijvingen en afbeeldingen van
de orgels en hun makers in, maar ook informatie over de gebou-
wen en kunsthistorische interessante objecten. Daarnaast zullen
de reisleiders ook mondelinge toelichtingen en achtergrond-
informatie verschaffen.

Accommodatie
Het verblijf is 2 nachten in het Grasmere
hotel in Salisbury, 3 nachten in het Quality
hotel in Plymouth en 1 nacht in The White
Horse in Dorking.

Een greep uit het reisprogramma

Op zaterdagmorgen 11 oktober reizen we vanaf
opstapplaatsen in Alblasserdam en Utrecht per touringcar
via de kanaaltunnel naar ons eerste hotel in SALISBURY.
Om direct in de sfeer van de Engelse koor- en orgelcultuur
te komen wonen we in de kathedraal van Salisbury  de
Evensong bij.
Zondag 12 oktober zijn we de gehele dag in
PORTSMOUTH. In de Anglicaanse Kathedraal wonen
we de ochtenddienst bij. ’s Middags brengen we o.m.
een bezoek aan de Rooms Katholieke kathedraal.
Nadat we ’s morgens eerst nog een orgeldemonstratie
door Daniel Cook in de kathedraal van Salisbury  hebben
gehad gaan we maandag 13 oktober naar ons volgende
hotel in Plymouth. Onderweg bezoeken we SHERBORNE
ABBEY en wonen we in EXETER de Evensong bij in de
kathedraal aldaar.
Vanuit Plymouth reizen we dinsdag 14 oktober door Cornwall. In Lands’ End kunnen we
lunchen. En onderweg genieten we van het landschap en van de orgels die we bezoeken.
Aan het eind van de dag zijn we te gast bij Christopher Gray die – als nieuwe director
of music – ons zijn Father Willisorgel in de kathedraal van TRURO zal demonstreren.
Uiteraard wonen we daar ook de Evensong bij en voorafgaand ook de koorrepetitie. 
Woensdag 15 oktober gaan we door Dartmoor National Park van Plymouth naar
CREDITON, de plaats waar Bonifatius geboren werd. We bezoeken daar The Collegiate
Church of the Holy Cross. In PLYMOUTH  bezoeken we die dag ook St. Andrew’s en/of St.
Peters’Church.
Donderdag 16 oktober vertrekken we naar ons laatste hotel in de buurt van Londen. Maar
eerst beluisteren we en bespelen we die dag orgels in o.m. TORQUAY en wonen we de
Evensong bij in WELLS Cathedral.
Voor we op vrijdag 17 oktober de terugreis aanvaarden zullen we nog één keer de warme
klanken van een Engels orgel in of nabij Londen in ons op mogen nemen. 

Verrijkt met de fraaie en brede klankkleuren van de Engelse
orgels, vervuld van de impressies van indrukwekkende kathe-
dralen en wijdse landschappen en met de bijna hemelse koor-
zang van de Choirs nog in ons hoofd gaan we weer huiswaarts.

Boek zo snel mogelijk want dan bent u verzekerd van een
éénpersoonskamer.
(programma onder voorbehoud)


