




Waar zullen we eens naartoe gaan…?



NAAR ENGELAND!

LONDEN EN CANTERBURY!



OF TOCH NIET…?

Zit het Engelse publiek wel op het 

Bachkoor te wachten? 

En bovendien:

Hoe overtreffen we de koorcultuur van Engeland…



NEE, WE MOETEN HET ANDERS AANPAKKEN

• Berlijn

• Bologna

• Lübeck/Hamburg

We zoeken professionele hulp

Gevonden:

3 voorstellen gekregen:



LÜBECK! HAMBURG!

Pelikaan, ga het maar regelen:

• Concertlokaties

• Orkest

• Solisten



ZO GEZEGD, ZO GEDAAN



Wat doen we nu?

Kunnen we iemand bellen?

Ja, Wouter Schmidt, toevallig in Boedapest!

Hij gaf ons een naam: IC Productions

Over 10 maanden is het al zover en we 
hebben nog niks…



ALS DE NOOD HET HOOGST IS…

Is IC-Productions nabij!

Gebeld, contact gelegd, situatie uitgelegd.

“Geen probleem, wij van IC-Productions gaan meteen aan de slag!”



EN:

• Na 1 dag hadden we al bericht:

• “We hebben een leuke reisbestemming gevonden!”

• “Orkest en solisten zijn geregeld!”

• “Publiek is gegarandeerd!”

• “Er zijn voor jullie geen financiële risico’s!”

• En daarom......



STAPPEN WE OP 24 APRIL 2020 

OM 7 UUR IN NIJMEGEN IN DE 

BUS NAAR……



PRAAG!









PRAAG!



PRAAG!



PROGRAMMA



VRIJDAG 24 APRIL

7.00 uur Vertrek per touringcar vanuit Nijmegen

17.00 uur Diner in restaurant onderweg

19.00 uur Vervolg van de reis

21.00 uur Inchecken in hotel



HOTEL IN BEROUN
CA 35 MINUTEN VAN PRAAG

Beroun heeft een groot plein met veel cafés!



HOTEL GRAND 
LITAVIA BEROUN

****
(30 KM VAN PRAAG)



ZATERDAG 25 APRIL

8.00 uur Ontbijt

9.00 uur Repetitie in repetitiezaal (vlakbij hotel)

12.30 uur Warme 3-gangenlunch in hotel

14.30 uur Stadswandeling met Nederlands sprekende gidsen

18.00 uur Vrije tijd – mogelijkheid tot opera- of concertbezoek



ZONDAG 26 APRIL

8.00 uur Ontbijt

10.00 uur Optreden tijdens kerkdienst in Praag

12.30 uur Warme 3-gangenlunch in restaurant

14.00 uur Vrij tot einde dag, voorstellen voor invulling

worden voorbereid, bijv.:

• Parken en tuinen

• Joodse wijk

• Theresienstadt

• Dvorakhuis, Smetanahuis



MAANDAG 27 APRIL
8.00 uur Ontbijt

9.00 uur Vrije tijd in centrum van Praag

14.00 uur Generale repetitie met orkest en solisten

17.00 uur Concert in Salvatorkerk in Praag

19.00 uur Rondvaart over Moldau met diner aan boord



DINSDAG 28 APRIL

• 7.00 uur Ontbijt

• 8.00 uur Vertrek huiswaarts

Oost west..…



PRAKTISCHE ZAKEN

• Registratieformulier (ligt op tafel) invullen: s.v.p. ook invullen als je NIET meegaat, zodat we 
van iedereen weten  of-ie meegaat of niet

• Per email ontvang je een inschrijfformulier: volledig invullen, printen en ondertekenen en 
inleveren bij Wendelien of Annet

• Daarmee heb je rechtstreekse overeenkomst met IC-Productions

• Totale kosten: € 595,- per persoon (incl genoemde maaltijden en 1 excursie)

• Eenpersoonskamer: toeslag € 80,- (o.b.v. beschikbaarheid)

• Formulier inleveren uiterlijk op repetitie van 7 oktober!

• Eerste aanbetaling van 150 euro wordt na aanmelding automatisch afgeschreven

• De rest wordt 6 weken voor vertrek afgeschreven



CONCERTREIS BACHKOOR NIJMEGEN NAAR PRAAG  
 

24 t/m 28 april 2020           Reissom € 595,- p.p. 
 
Ondergetekende schrijft zich hierbij in: 
 
Naam 

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mail 

Geb. datum 

M/V 

1-pers.kamer (toeslag € 80,-): 

 ja 

  nee 

Naam gewenste kamergeno(o)t(en): 

1: 

2: 

Dieetwensen: 
 Vegetarisch 
 Anders nl. ……………………………. 

 
Wil je een annuleringsverzekering?                Nee    Ja (6,65 % van de reissom) 

 
Wil je een reisverzekering?                             Nee    Ja (€16,34 voor 5 dagen) 

Contactpersoon (in geval van nood):  

Naam: 

Tel.nr: 

Bijzonderheden (bijv. medicijngebruik): 
 
 
 

Hierbij machtig ik IC Productions tot het éénmalig incasseren van de aanbetaling van 
150 euro en op 8 weken voor vertrek het restant van het verschuldigde bedrag af te 
schrijven van bankrekening (IBAN) nr: 
 
………………………………………………………………………. 
 
 
Handtekening: 
 



HEBBEN JULLIE ER ZIN IN !?


