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Bonn - Beethoven -250 jaar later
Eenmalige expositie in geboortestad Bonn 

De 250ste geboortedag van Ludwig van Beethoven (1770-1827) wordt
internationaal gevierd. En zéker in zijn geboortestad BONN. De
Bundeskunsthalle heeft kosten noch moeite gespaard om het leven
en de werken van haar beroemdste zoon in beeld te brengen. VU
Maasland maakt van deze gelegenheid gebruik om een dagtocht te
organiseren waarbij u de Bundeskunsthalle met deze bijzondere
expositie bezoekt en daarna in de gelegenheid bent om optioneel ( €
9,-) het Beethoven-Haus te bezoeken OF te shoppen in het centrum
van gezellig Bonn. Tentoongesteld worden o.a. unieke voorwerpen,
iconische portretten, originele instrumenten en waardevolle
schetsboeken waaruit de werkwijze van deze wereldwijd vereerde
componist blijkt. Gemakkelijk was zijn begin niet – vader Johann was
een zeer veeleisende leraar. Maar het genie Ludwig bleef volharden in
zijn geliefde pianospel en begon al vroeg met eigen improvisaties. Al
op zijn zevende werd hij een wonderkind genoemd en op zijn 14e

kreeg hij zijn eerste benoeming als organist van het hof.

1 dag vanaf
€ 42,- p.p.

Inclusief
Busvervoer

Entree museum

Begeleiding door Ria Freijser

Reserveringskosten

Exclusief
Exclusief: optioneel bezoek
Beethoven-haus ad € 9,-
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In maart 1778, op zevenjarige leeftijd, trad Beethoven voor het eerst in
het openbaar op – aangekondigd als een pianospel “Wunderkind”. Dit
werd gevolgd door vele kleinere uitvoeringen, waaronder
privéconcerten. Later zou de jonge Beethoven af en toe helpen als de
organist van de hofkapel, maar nog steeds zonder betaling. Zijn eerste
vaste benoeming kwam in 1784, toen hij 14 was, als tweede organist
van het hof. De rest is geschiedenis, het wonderkind werd een
wereldster en componeerde de meest fantastische muziekstukken
waar al eeuwenlang wereldwijd van wordt genoten.

In samenwerking met VU Maasland & De Limburger organiseren wij
een dagtrip naar de Bundeskunsthalle in Bonn.

Dag 1 - Zaterdag 28 december

Vertrek vanuit uw opstapplaats naar Bonn. Bezoek aan de
Bundeskunsthalle met deze bijzondere expositie en daarna in de
gelegenheid bent om optioneel ( € 9,-) het Beethoven-Haus te
bezoeken OF te shoppen in het centrum van gezellig Bonn.

Overige info
Vertrek: tussen 8 en 9 uur, vertrek uit
Bonn om 17.00 uur

Bij onvoldoende deelnemers kan een
opstapplaats samengevoegd worden

Ter voorbereiding op de excursie
naar Bonn voor een bezoek aan de
expositie BEETHOVEN WELT
BÜRGER.MUSIK IN DE
Bundeskunsthalle zal Toine Sporken
op dinsdag 17 december een lezing
houden.

Locatie: VU Maasland, Geenstraat 32a
in Geleen

Aanvang: 14.00 uur

Prijs: € 5,-

Aanmelden: telefonisch 046-4236520
of via email info@vumaasland.nl
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