Thomas Mann 3: Dr. Faustus

2 – 5 Juli 2022
Docent:
Arko Oderwald
De derde grote roman van Thomas Mann met medische relevantie is dr. Faustus.
Thomas Mann schreef deze roman terwijl hij uit Duitsland verjaagd was, een
Duitsland dat haaks stond op het humanistische Duitsland van Goethe en Schiller.
Dat laatste Duitsland was overal waar Thomas Mann was, zo verklaarde hij zelf,
maar hoe was dat Duitsland in Duitsland zelf verloren gegaan?
Over die vraag handelt Dr. Faustus, een verhaal waarin een besmetting met syfilis
centraal staat.
De cursus wordt gegeven in Weilheim en Polling, een klein dorpje ten zuiden van
München, waar de moeder van Thomas Mann woonde en waar een gedeelte van de
roman zich afspeelt. We verblijven in een hotel in Weilheim, ongeveer 3 kilometer
van Polling.
Programma
Zaterdag 2 Juli 2022 (Weilheim)
10.00 – 12.00 Thomas Mann en de zijnen
14.00 – 16.30 Thomas Mann in München
Zondag 3 Juli 2022
09.00 – 12.30 Dr Faustus: een besmettelijke roman
Lunch
14.00 wandeling naar Polling en aansluitend
16.00 – 18.00 Dr Faustus wandeling in Polling

Diner in Weilheim
Maandag 4 Juli
09.00 vertrek met de trein naar München
10.30 – 13.30 Thomas Mann fietstocht in München

Onderweg Lunch.
Middag: Wandeling door de Altstadt van München of een middag vrij.
19.00 Diner in het Müllerischen Volksbad (zwemkleren mee!)
Retour naar Weilheim
Dinsdag 5 Juli 2022
Vertrek
Verdere informatie

Aantal deelnemers
Minimaal 6, maximaal 12
Kosten van de cursus
bij 6 deelnemers
1p kamer 860 euro
2p kamer 785 euro
bij 12 deelnemers
1p kamer 640 euro
2p kamer 565 euro
Daarbij is inbegrepen
 3 overnachtingen in Weilheim
 3 x diner (exclusief drankjes)
 3x ontbijt
 1 lunch (exclusief drankjes)
 Huur fietsen
 Treinreis Weilheim - München vv op zaterdag
Niet inbegrepen is
 Reis naar München (vliegretour vanaf 100 euro)
 Reis van München naar Weilheim (ongeveer 32 euro retour)
 Lunch op zaterdag
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen?
1. Als U mee wilt gaan moet U zich voor 1 Januari 2022 opgeven.
2. Als er op 1 Januari zes belangstellenden zijn gaat de cursus door. U krijgt
daarvan bericht, samen met de definitieve prijs. U wordt dan verzocht om voor 1
februari dat bedrag te betalen.
3. Wie na de definitieve inschrijving en betaling toch afzegt kan er niet zeker van
zijn dat het betaalde bedrag geretourneerd wordt. Het gedeelte van het bedrag
dat behoort tot de cursuskosten (organisatie, faciliteiten, kosten van docenten)
en afhankelijk is van het aantal deelnemers kan zeker niet worden
geretourneerd. Hotelkosten en andere verblijfskosten worden vooraf door ons
betaald en kunnen alleen worden geretourneerd als de hotels en restaurants
daaraan willen meewerken. Dat is niet altijd het geval. Het is daarom zeer
aanbevelingswaardig om een annuleringsverzekering af te sluiten of te
controleren of uw reisverzekering ook annuleringskosten vergoedt.
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat voor 1 Januari 2022 aan Arko Oderwald
kenbaar maken via een e-mail aan website@litmed.nl
Wilt u in uw mail vermelden:
 Uw volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 Welke kamer u wenst in het hotel:
- Een kamer alleen, of een kamer met iemand anders (en met wie).
- Wel of geen gescheiden bedden voor de 2 persoonskamer
 Of u dieetwensen heeft



Of u eerder in Weilheim wilt aankomen of later uit Weilheim wilt vertrekken. In
dat geval kunnen wij dat reeds aan het hotel doorgeven.

