
Reisprogramma Koorreis Maastricht 
Weekend van 21-22 augustus 2021 

Mozart in Maastricht 

Zaterdag 21 augustus: 

We vertrekken om 7.30 uur met een luxe touringcar van Eemland 
Reizen vanaf de parkeerplaats van het Huis van Eemnes, richting 
het Zuiden. We hopen rond 10 uur in Maastricht aan te komen, waar 
een terrasje wacht, na het wegzetten van onze bagage in het Hotel.


De Lutherse kerk vormt de prachtige setting van onze repetitie, samen met onze organist: 
We gaan heerlijk aan de slag met de muziek van Mozart, om ons klaar te maken voor de 
Mis van morgen. Na de repetitie is er wat vrije tijd.


Later in de middag volgt de generale repetitie in de Basiliek van 
O.L.Vrouw Sterre der zee. Deze bijzondere Romaanse kerk is 
ruim 1000 jaar oud en maakt nog altijd grote indruk. Onder haar 
enorme gewelf zal het fantastisch klinken, maar een beetje 
oefening in een dergelijk ruimte is geen overbodige luxe…  
Na de repetitie is de verdere avond vrij in te vullen.


U kunt op uw eigen tijd en gelegenheid inchecken in Hotel Derlon. Dit zeer gastvrije  
4-sterren hotel ligt op een steenworp afstand van de Basiliek, aan het O.L.Vrouweplein.  
Dit sfeervolle plekje in de stad maakt een prachtige basis om van Maastricht te genieten.


Zondag 22 augustus: 

Na een heerlijk en uitgebreid ontbijt, starten we deze zondag met een 
korte repetitie om de stemmen los te maken. Vervolgens is om 11 uur de 
Hoogmis in de O.L.Vrouwbasiliek, die door ons projectkoor mag worden 
opgeluisterd met ons programma rond Mozart. Na de Hoogmis rest er 
nog een vrije middag om ons volop onder te dompelen in de 
Bourgondische levendigheid van Maastricht. Om 19.30 uur zullen we 
weer huiswaarts keren: we verwachten rond 22 uur in Eemnes te zijn.


Wijzigingen voorbehouden. Kijk op www.koorhuys.nl voor verdere details en om in te schrijven voor deze koorreis.

http://www.koorhuys.nl

