Dresden 2023

Datum
16 – 20 Mei 2023
Dresden stond altijd bekend als Florence aan de Elbe. Aan die mooie betiteling
kwam echter een einde door twee rampen: het bombardement op Dresden in 1945
en de aansluitende Sovjet bezetting. Dresden krabbelt van beide rampen nog steeds
overeind.
Dresden is altijd een kunststad geweest. Beroemde namen als Friedrich Schiller,
Caspar David Friedrich, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Dix, Erich Kästner en Uwe
Tellkamp zijn aan Dresden verbonden. Beroemd is ook de Semper Oper en de
Gemäldegalerie.
In de cursus bespreken we onder andere de twee rampen die Dresden hebben
getroffen en maken we twee wandelingen langs plaatsen uit de romans.
Te lezen romans en verhalen
Uwe Tellkamp: Der Turm
Henri Coulonges: Vertrokken
Harry Mulisch: Het stenen bruidsbed
Kurt Vonnegut: Slachthuis 5
Erich Kästner: Oorlogsdagboek
Plaats
Hotel Bilderberg (hotel met zwembad!)
Docenten
Arko Oderwald en David van den Akker
Programma

Dinsdag 16 Mei
19.30 Startdiner
Woensdag 17 Mei
Ochtend
09.00 – 11.00
Geschiedenis van Dresden.
Dresden en de kunsten
11.30 – 12.30
Henri Coulonges: Vertrokken
Middag
14.00 – 16.30 wandeling door Dresden aan de hand van Henri Coulonges
Diner vrij
Donderdag 18 Mei
9.00 – 12.00
Erich Kästner: Oorlogsdagboek
Middag
Bezoek aan het Erich Kästner museum
Vrijdag 19 Mei
Ochtend
Literatuur in de DDR en Der Turm
Lunch
Middag
14.00 Vertrek naar Loschwitz
14.45 bezoek aan het Schillerhuis
wandeling door de buurt van der Turm
Diner vrij
Zaterdag 20 Mei
Ochtend
09.00 – 12.30 Dresden brandt.
Harry Mulisch: Het stenen bruidsbed
Kurt Vonnegut: Slachthuis 5
‘s middags vrij
19.30 Afsluitend Diner
Kosten
6 deelnemers
1p kamer 1620 euro
2p kamer 1490 euro

15 deelnemers
1p kamer 1030 euro
2p kamer 900 euro
Inbegrepen
 Kamer met ontbijt
 2x Diner
 Toegang Erich Kästner museum
Niet inbegrepen
 Lunch
 2x Diner
 Openbaar vervoer in Dresden (ongeveer 7 euro)
 Reis naar Dresden

Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen?
1. Als U mee wilt gaan moet U zich voor 1 Januari 2023 opgeven.
2. Als er op 1 Januari minimaal 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 2023 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

