LUC PONET volgde een brede artistieke opleiding in Leuven en Wenen.
Hij is inspecteur voor het kunstonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en
geeft wereldwijd concerten, lezingen
en masterclasses. Luc is o.a. organisttitularis van de basiliek in Tongeren,
stadsorganist/curator van Leuven Orgelstad en organist-in-residentie van
de Landcommanderij Alden Biesen.
REISDATUM

REISSOM PER PERS.

€ 110
min. 30, max. 50 deelnemers
Deze reis is een coproductie van
Davidsfonds Cultuurreizen en De
vrienden van het Le Picard-orgel

INBEGREPEN

++ Exclusieve privérecitals op

diverse orgels en slotconcert in
Kortessem
++ De toegangsgelden voor de
vermelde bezoeken
++ Nederlandstalige reisleiding
en deskundige toelichting door
Luc Ponet
++ Fooi voor de chauffeur
++ Brochure met orgelbeschrijvingen en concertprogramma’s
++ 1 licht warm middagmaal en
1 broodmaaltijd
++ Vervoer in autocar, vertrek uit
de luchthaven van Zaventem of
Tongeren
++ Annulerings-, bagage- en
bijstandsverzekering

Met Luc Ponet naar

ORGELS IN DE EIFEL
LUC PONET: ‘Jaar na jaar, al sinds 1975, wordt vanuit
Tongeren een Euregionale orgelreis georganiseerd.
De Euregio Maas-Rijn bevindt zich niet toevallig op
de snijlijn tussen de Romaanse en de Germaanse
cultuur, in het hart van Europa. Doorheen de eeuwen ontwikkelde zich in deze landelijke regio - de
grootste steden zijn Maastricht, Aachen, Luik, Eupen, Hasselt en Tongeren - immers een specifieke
dynamiek: strategisch, economisch, religieus en
vooral ook cultureel.’
Een tocht naar het bosrijke Eifelgebied sluit perfect
aan bij die Euregionale cultuur. Het noordelijke en het
westelijke gedeelte van de Eifel grenzen immers aan
het voormalige prinsbisdom Luik: aan de Belgische
Ardennen en aan de regio Eupen. De mystiek van de
eeuwenoude kloostergebouwen en van de Basilika
Steinfeld, het kleinstedelijk gevoel van de historische stad Bad-Münstereifel en de schoonheid van de
Schlosskirche in Schleiden - met op de respectieve
orgelgalerijen telkens een prachtig orgel - nodigen
uit tot een exclusieve eendaagse cultuurreis.

op het kasteel de Fauconval in Kortessem. Zij brengt
samen met de Belgische organiste Dana Hemelaer
een uitgelezen programma voor dwarsfluit en orgel.
Dit slotconcert eindigt om 21.00 uur waarna de autocar u terugbrengt. In Tongeren komt u rond 21.30
uur aan, in Zaventem rond 22.30 uur.

07.00 uur
08.30 uur
10.30 uur
11.45 uur
12.30 uur
15.00 uur
16.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
21.00 uur
21.30 uur
22.30 uur

Vertrek in de luchthaven van Zaventem
Vertrek in Tongeren
Orgelrecital in de Basilika Steinfeld
Orgelrecital in de Schlosskirche St. Philippus
und Jakobus in Schleiden
Licht warm middagmaal
Orgelrecital in de Stiftskirche in Bad Münstereifel
Orgelrecital in de Jesuitenkirche in Bad Münstereifel
Broodmaaltijd in Kortessem
Concert in de Sint-Pieterskerk van Kortessem
Einde concert
Aankomst in Tongeren
Aankomst voorzien in Zaventem

U kunt opstappen in de luchthaven van Zaventem
rond 7.00 uur of in Tongeren om 8.30 uur. U rijdt dan
samen naar de Eifel en de verschillende stopplaatsen.
U krijgt er telkens een passend orgelconcert bij en
hebt dan wat vrije tijd om te genieten van de kerken
en de omgeving.
Als letterlijk orgelpunt van deze daguitstap wordt u
een bijzonder concert aangeboden op het nieuwe Jos
Moors-orgel in de romaanse collegiale Sint-Pieterskerk van Kortessem. Fluitiste Pierrette de Fauconval
uit Parijs heeft een familiale binding met Kortessem:
de adellijke familie de Fauconval woonde destijds
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