Thomas Mann en de geneeskunde: Buddenbrooks
Arko Oderwald
30 april – 3 mei 2020 in Lübeck
Programma
Donderdag 30 april
College
16.00 – 17.30
Thomas Mann en de zijnen
Koffie of thee
17.45 – 19.00
Thomas Mann en de geneeskunde
19.30

Diner

Vrijdag 1 mei
Ochtend
College
9.00 – 10.00
Koffie of thee
10.30 – 12.30
Lunch

De Buddenbrooks

(op eigen gelegenheid)

Middag
14.00
15.00 – 17.30
19.00

Zaterdag 2 mei
10.00
13.00

Thomas en Heinrich Mann in Lübeck

Bezoek Buddenbrookshuis
Wandeling door het Lübeck van de Buddenbrooks (Gids van het
Buddenbrookhuis, voertaal Duits)
Diner
Mogelijkheid tot bezoek Günter Grasshaus en Willy Brandthaus
(op eigen gelegenheid)
Vertrek per boot naar Travemünde
Er is een lunchmogelijkheid op de boot

14.30
17.34

Buddenbrookswandeling in Travemünde
Terugkeer per trein naar Lübeck

19.00

Buddenbrooksdiner

Cursusinformatie
Dit is een cursus waarvoor veel gelezen moet worden en er wordt veel gelopen.
We gaan er van uit dat u De Buddenbrooks van Thomas Mann hebt gelezen en uw
favoriete passage meeneemt naar de bespreking. Daarnaast kunt u Professor Unrat
(De blauwe engel) van Heinrich Mann en Tonio Kröger van Thomas Mann als
additionele lectuur lezen. In de cursus zal daar echter alleen zijdelings naar worden
verwezen; het accent ligt op Buddenbrooks.
De Buddenbrookswandeling in Lübeck is het Duits. Indien noodzakelijk kan voor een
gedeeltelijke Nederlandse samenvatting worden gezorgd.
Lübeck is een stad die drie nobelprijswinnaars heeft voortgebracht, naast Thomas
Mann ook Günter Grass en Willy Brandt. Ook de laatste twee hebben een museum.

De toegang tot deze musea is inbegrepen bij de cursusprijs, maar u moet op eigen
gelegenheid deze musea bezoeken.
Praktische informatie
 Cursusprijs
Inbegrepen bij de cursusprijs is:
 Hotel
 Drie keer ontbijt en avondmaaltijd
 Toegang tot het Buddenbrookshuis
 Buddenbrookswandeling door Lübeck
 Koffie en thee tijdens de lessen
 Toegang tot het Günter Grasshuis en Willy Brandthuis (op eigen initiatief)
 Bootreis naar Travemünde
 Treinreis van Travemunde
Niet inbegrepen zijn:
- Reis Amsterdam – Lübeck vv.
- Lunch op vrijdag, zaterdag en zondag.
- Drank bij de diners.
 Vervoer
Lübeck is per trein en auto goed bereikbaar. Binnen Lübeck is alles goed te voet te
doen.
Kosten van deze cursus
(minimaal 10 deelnemers)
tweepersoonskamers met douche/wc 730 euro per persoon
eenpersoonskamers met douche/wc: 760 euro
eenpersoonskamers met badkamer op de etage: 680 euro
Gaan er meer mensen mee dan tien, dan kan er korting worden gegeven.
Hoe kunt u laten weten dat u mee wilt doen?
1. Bij de cursus hoort een peildatum. Als U in principe mee wilt gaan moet U zich
voor die datum opgeven.
2. Als er op de peildatum tien of meer belangstellenden zijn gaat de cursus door. U
krijgt daarvan bericht en wordt verzocht voor een bepaalde datum een
aanbetaling te doen van 500 euro.
3. Daarna blijft het nog mogelijk om u tot een bepaalde datum in te schrijven. Op
de sluitingsdatum wordt de definitieve prijs bepaald op geleide van het aantal
deelnemers. U wordt vervolgens verzocht het resterende bedrag over te maken.
4. Wie na de 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
onafhankelijk 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.
Voor de cursus in Lübeck geldt:
Peildatum: 1 Januari 2020. Op deze datum moeten zich minimaal 10 mensen
hebben opgegeven om de cursus door te laten gaan.
Aanbetaling: voor 20 Januari 2020
Sluitingsdatum: 15 Februari 2020. Vaststellen van het aantal deelnemers en de
definitieve prijs
Definitieve betaling: 1 maart 2020
Als u geïnteresseerd bent dan kunt u dat tot de peildatum 1 januari 2020 aan Arko
Oderwald kenbaar maken via een e-mail aan ak.oderwald@amsterdamumc.nl
Wilt u in uw mail vermelden:
 Uw volledige naam en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 Of U 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 Lübeck wilt aankomen of later wilt vertrekken. In dat geval kunnen
wij dat reeds aan het hotel doorgeven en in de prijs doorberekenen.

