
M.m.v. het Vredeborch Trio  
Pauline Schenkelaars - blokfluit   

Dick Duijst - orgel 
Jaël Vuijk – barokviool 

Onder leiding van het gepassioneerde en bevlogen Vredeborch Trio, gespecialiseerd in   
barokmuziek, zult u kennismaken met 3 prachtige steden en muziek die u waarschijnlijk nooit   
eerder heeft gehoord. 
Samen met de musici ontdekt u welke muziek er tussen 1600 en 1800 geklonken heeft in 't   
Vlaamse land.  

3- daagse  muziekreis  
door 't Vlaamse land 
1 t/m 3 september  2017 

LAAT U MEENEMEN OP EEN MUZIKALE ONTDEKKINGSREIS DOOR VLAANDEREN! 



Op nog geen 150 km van Utrecht ligt het Vlaamse land, met de cultuursteden   
Antwerpen, Brugge en Brussel. Dit zijn één voor één parels en u zult het met   
eigen ogen zien, en ook van onze gidsen te horen krijgen, hier ligt de   
bakermat van de Nederlandse cultuur.  

Tijdens deze reis zal het Vredeborch Trio trakteren op enkele concerten met   
een programma met componisten uit de Nederlanden, en hier hoort België   
zeker ook bij! Wie waren de belangrijkste componisten van 'eigen' bodem   
eigenlijk?  

De eerste dag in Antwerpen maakt u  kennis met deze componisten uit de   
Nederlanden. Velen van hen speelden destijds zelf in deze prachtige stad.  U   
zult niet alleen kunnen genieten van de prachtige muziek, de musici zullen u   
ook betrekken in  

Vervolgens verkennen we Brugge. Deze stad  wordt niet voor niets ‘’Die   
Scone’’, genoemd door de Vlamingen. Deze bijnaam doet geheel recht aan   
deze prachtige middeleeuwse stad waarvan het stadcentrum zelfs op de   
Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Met zijn schitterende grachten,   
historische herenhuizen en autovrije centrum is Brugge een stad die u niet   
mag missen.  

Ook in Brugge staat er een mooi muzikaal programma op de planning; wat is   
eigenlijk het verschil tussen de barokmuziek uit 'de Nederlanden' en die uit   
andere toonaangevende landen als Duitsland en Frankrijk?  

We sluiten de reis af in Brussel. Brussel, is maar liefst vier maal hoofdstad.   
Hoofdstad van Brabant,  van Vlaanderen,  van België én van Europa. Met   
recht een grote kosmopolitische stad. Weliswaar is Frans hier de voertaal,   
doch officieel is deze stad volledig tweetalig. De roots van Brussel zijn   
onmiskenbaar Nederlands, maar vandaag de dag doet Brussel wel sterk   
denken aan Parijs.  

In Brussel was in de 17e eeuw een belangrijk hof gevestigd, waar opvallend   
veel Italiaanse muzikanten in dienst waren. Wie waren zij? Hoe klonk hun   
muziek? En wat maakt hun muziek nou zo Italiaans? 

Na dit weekend is uw kennis van de barokmuziek flink verrijkt en heeft u   
genoten van de prachtige uitvoeringen van uw 'eigen' baroktrio! 

Reissom:  € 398,- p.p.  

Incusief:  
* Vervoer per tourist class touringcar  
* 2 overnachting in hotel Floris Karos Brugge ***  
* Verblijf op basis van half pension  
* Entree Vleeshuismuseum Antwerpen  
* Stadswandeling door Brugge o.l.v. deskundige gidsen  
* Rondleiding door het Concertgebouw  
* 3  concerten van het Vredeborch Trio  
* Reisleider 
* Reisinformatiepakket per boeking  
* Toeristenbelasting  

Exclusief: 
* Toeslag 1-persoonskamer  € 85,00 
* Reis- en annuleringsverzekering  
* Lunches & drankjes bij de maaltijden 
* Optionele excursies en entreegelden  
* Stichting Calamiteitenfonds Reizen € 2,50 per factuur  
* Reserveringskosten € 25,00 per boeking  

www.mctreizen.nl/vredeborchtrio 
of 

www.vredeborchtrio.nl 

Muziek & Cultuur Tours 
Postbus 2023    3440 DA Woerden  
088 3100 590 
info@mctreizen.nl 

Volledig dagprogramma en   
inschrijvingen via    

www.mctreizen.nl/vredeborchtrio 

Dag 2 : Zaterdag 2 september 27 / Brugge 

Dag 1: Vrijdag 1 september 2017 / Antwerpen  

Dag 3: Zondag 3 september 2017 / Brussel 


