Wenen 2023
10 – 15 Juni 2023

Wellicht lag de verwantschap van creativiteit en ziekte nergens zo duidelijk voor het
oprapen als in het Wenen tussen 1880 en 1930. In het uiteenvallende Habsburgse rijk
bloeide kunst en wetenschap als nooit te voren. Onder andere Hugo von
Hoffmanstahl, Sigmund Freud, Elias Canetti, Gustav Klimt, Gustav Mahler, Arnold
Schönberg, Robert Musil, Egon Schiele, Arthur Schnitzler en Ludwig Wittgenstein
leefden allen in deze tijd in Wenen.
Een belangrijke deel van de vijfdaagse cursus omvat dan ook een bespreking van
romans, verhalen en films uit en over deze periode. Maar ook de modernere tijd komt
aan bod in de persoon van Thomas Bernhard. En, omdat de cursus ook in Wenen wordt
gegeven, zal de bespreking van de romans en films wordt aangevuld met wandelingen
en bezoeken aan belangrijke plaatsen uit deze romans en films, waaronder het
museum voor psychiatrische kunst in Gugging.
Plaats
Hotel Regina
Docent
Arko Oderwald
Deelnemers
Minimaal 6, Maximaal 15
Te








lezen romans en verhalen
Irvin Yalom: Nietzsche’s tranen
Joseph Roth: Job
Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein
Heinar Kipphardt: März
Michael Kumpfmüller: De heerlijkheid van het leven
Arthur Schnitzler: Rondedans & Droomnovelle & Juffrouw Else
Stefan Zweig: Ongeduld

Van de cursisten wordt verwacht dat ze de romans gelezen hebben.
Programma
Zaterdag 10 Juni
19.00 uur welkomstdiner
Zondag 11 Juni
Ochtend: college
 Introductie.
 Irvin Yalom: Nietzsche’s tranen
 Joseph Roth: Job
Maandag 12 Juni
 Ludwig Wittgenstein
 Thomas Bernhard: De neef van Wittgenstein
Excursies naar het Zentral Friedhof & Baumgärtner Höhe/Am Steinhof
Dinsdag 13 Juni
 Heinar Kipphardt: März
 Michael Kumpfmüller: De heerlijkheid van het leven.
Excursies naar Guggingmuseum en Kafka’s sterfhuis
Woensdag 14 Juni
 Sigmund Freud en de literatuur
 Arthur Schnitzler: Rondedans & Droomnovelle & Juffrouw Else
Excursies naar Freudmuseum & voormalige Algemeines Krankenhaus
Donderdag 15 Juni
 Stefan Zweig: Ongeduld
Wandeling van Bellevue Höhe naar de begraafplaats van Grinzing
Slotdiner in een Heurige (wijnhuis) in Grinzing
Verdere informatie
Kosten
Kosten bij 6 deelnemers
1p kamer 1760 euro
2p kamer 1460 euro pp
Kosten bij 15 deelnemers
1p kamer 1400 euro
2p kamer 1100 euro pp
Bij deze prijs is inbegrepen
 6 overnachtingen in hotel Regina
 6 x ontbijtbuffet (in het hotel),







5 x diner in hotel Regina (exclusief drankjes),
slotdiner op vrijdagavond.
koffie tijdens de pauzes gedurende de colleges
toeristenbelasting
entree Musea

Niet inbegrepen
 vervoer naar en van Wenen
 verzekeringen
 weekticket voor het openbaar vervoer
 drankjes tijdens het eten (behalve het slotdiner)
 5 x lunch

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 hebt.

