Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Museum Folkwang & Essen
Inclusief bezoek bijzondere kerstmarkt

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

1 dag vanaf

€ 39,- p.p.

Essen
Zelfs zonder speciale expositie is Museum Folkwang in Essen,
Duitslands eerste museum (1902) voor moderne kunst, meer dan de
moeite waard. Het werd in 2010 door top-architect David Chipperfield
verbouwd en aangepast aan de moderne tijd, zodat er volop ruimte
ontstond voor de eigen uitgebreide en bijzondere collectie. Als eerste
openbare collectie in Duitsland verwierf het museum werken van o.a.
Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin en Henri Matisse.
Hiermee was de reputatie van Museum Folkwang als toongevend
museum voor moderne Kunst een feit. Die uitstekende reputatie is
daarnaast te danken aan de collectie 19e eeuwse schilderijen en
sculpturen, de collectie moderne kunst, de collectie kunst na 1945 en
de in 1978 opgerichte collectie fotografie. Ook is er een uitgebreide
prentenverzameling te bewonderen. In Museum Folkwang krijgt de
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Inclusief
Vervoer per luxe touringcar
Bezoek Museum Folkwang
Bezoek kerstmarkt Essen
Begeleiding door Ria Freijser
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bezoeker een overzicht over de 19e eeuwse schilder- en
beeldhouwkunst in Duitsland en Frankrijk. De accenten liggen op de
Duitse
Romantiek,
Franse
en
laat
classicistische
landschapsschilderkunst,
impressionisme
en
neonimpressionisme. Van de unieke werken van van Gogh, Cezanne,
Gauguin en Matisse, de pioniers van de moderne kunst, worden de
ontwikkelingen naar het Duitse expressionisme en uiteindelijk de
verschillende kunststromingen van de 20e eeuw, o.a. kubisme en
abstracte geschetst. Tegenwoordig bevat de collectie ca. 600
schilderijen en 200 beeldhouwwerken.

Exclusief
Reserveringskosten € 5 per boeking

Dag 1 - Heenreis - Museum Folkwang - kerstmarkt
Essen - terugreis
Vanuit diverse opstapplaatsen in Limburg brengen wij u per luxe
touringcar naar Museum Folkwang in het Duitse Essen waar u enkele
uurtjes kunt vertoeven. Naast dit museumbezoek heeft u volop de
gelegenheid om in de middaguren de unieke kerstmarkt in het
centrum van Essen te bewonderen. Uniek omdat deze als de mooiste
van Duitsland wordt gezien, niet op de laatste plaats omdat de rond
250 kraampjes – met een internationaal aanbod – onder een
fonkelend net van maar liefst 450.000(!) lichtjes is opgebouwd.
Vertrek uit Essen is rond 17.30 uur.

Overige info
Bij bezoek aan het museum is het
tonen van de QR-code middels de
CoronaCheckApp of de papieren
versie via Coronacheck.nl/print
verplicht. (Internationaal)
Nog meer cultuur in ons aanbod:
Tussen Kerstmis & Nieuwjaar op 28
december, dagtocht naar Museum
VOORLINDEN in Wassenaar –
schitterende expositie Picasso &
Giacometti
2-daagse museumreis naar Frida
Kahlo in Assen: 28 en 29 januari 2022

Versie: 20 January 2022/R - Copyright © Het Zuiden & Jacobs Reizen by Spauwen Travel

Pagina 2

