
Salzburg 2023  
 
20 – 24 Juni 2023 
 

   
 
 
Thomas Bernard (1931 – 1989) was een Oostenrijks schrijver van toneelstukken, 
verhalen, romans en poëzie. Hij is geboren in Heerlen en woonde als kind in 
Traunstein (Dld) en Salzburg. Op jonge leeftijd verbleef hij, vlak na de tweede 
wereldoorlog, in diverse ziekenhuizen en sanatoria vanwege TBC. Hij schreef over 
deze jeugd een vijftal autobiografische boeken. 
Thomas Bernard speelt een belangrijke rol in deze cursus, maar Salzburg was ook 
een tijd lang de stad van twee andere schrijvers: Stefan Zweig en Georg Trakl. 
 
De plaats van de cursus is Hotel Vötterl in Grossgmain. Grossgmain ligt in 
Oostenrijk, op 100 meter van de Duitse grens. Bad Reichenhall in Duitsland is 
vlakbij. Het ligt ongeveer 20 kilometer van Salzburg. Hotel Vötterl is niet toevallig 
gekozen. Dit hotel was in de jaren na de tweede wereldoorlog een sanatorium, waar 
Thomas Bernhard als 18-jarige verbleef, met uitzicht op zijn toekomstige graf, zo 
werd hem verteld……. 
 
Omdat we nogal veel moeten reizen in deze cursus zonder uitgebreid openbaar 
vervoer zullen we ons met een personenbusje verplaatsen. 
 
Docent 
Arko Oderwald 
 
Deelnemers 
Minimaal 6 
Maximaal 8 
 
Te lezen romans en verhalen 
Thomas Bernhard 

 Een kind 
 De oorzaak 



 De kelder 
 De Adem 
 De kou 
 Vorst 

Stefan Zweig: Schaaknovelle 
Georg Trakl: gedichten 
 
 
Programma 
 
Dinsdag 20 juni 
aankomst en diner in Hotel Vötterl 
 
 
Woensdag 21 juni (Stefan Zweig Zentrum, Salzburg) 
 
09.00 vertrek naar Salzburg: Stefan Zweig centrum 
 
10.00 – 13.00 Stefan Zweig en Georg Trakl 
Bespreking van de schaaknovelle van Stefan Zweig en enkele gedichten van Georg 
Trakl. 
 

 
 
 
Lunch 
 
15.00 - 18.00 Wandeling door Salzburg. Bezoek Kapuzinenberg (huis Stefan Zweig) 
en het Landeskrankenhaus. 
 
Avondeten in het hotel 
 
 
Donderdag 22 Juni (Hotel Vötterl) 
 
09.00 – 10.15 Thomas Bernard nader bekeken 
10.45 – 13.00 De vijf autobiografieën van Thomas Bernhard over zijn jeugd. 
 



     
 
Lunch 
 
15.00 vertrek naar Traunstein 
16.00 – 18.00 Thomas Bernhard wandeling in Traunstein 
 
Diner in Hotel Vötterl 
 
 
Vrijdag 23 Juni (Hotel Vötterl) 
09.30 – 11.00 Vorst (roman) 
 

 
 
 
Middag  
12.00 Vertrek naar St Veit im Pongau 
 
Lunch in St Veit 
 
15.00 Thomas Bernhard wandeling St Veit 
 
Diner in Hotel Vötterl 
 
Zaterdag 24 Juni 
09.00 vertrek naar Thomas Bernhardhuis Ohlsdorf, Gmunden 
 
11.00 rondleiding door het Thomas Bernhardhuis 
 
Lunch in Gmunden 
 
Middag vrij in Salzburg 
 
Slotdiner in Hotel Vötterl 



 
Verdere informatie 
 
Kosten van de cursus 
 
Bij 6 personen 
1p kamer 1400 euro 
2p kamer 1320 euro 
 
Bij 8 personen 
1p kamer 1180 euro pp 
2p kamer 1100 euro pp 
 
Inbegrepen in de cursus 
 5 overnachtingen in hotel Vötterl 
 Ontbijt 
 Cursus 
 4 x avondeten (exclusief drankjes) 
 Vervoer naar de diverse plaatsen 
 Toegang tot het Stefan Zweig Centrum en het Thomas Bernhardhaus 
 Whispers tijdens de wandelingen 
 
Niet inbegrepen 
 lunches  
 Lunch in Salzburg 
 Reis naar en van Grossgmain. Grossgmain ligt op 20 km van Salzburg. Transavia 

vliegt van Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven naar Salzburg. Van Salzburg naar 
Grossgmain bus 180. 

 
 
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 
 


