BÜYÜLÜ GÖLDE MÜZİĞİN SİHRİ
LUZERN 14.Mayıs – 18.Mayıs 2015

Değerli Müziksever Dostlarımız,
Sizler için hazırladığımız Lucern gezimizde tekrar beraber olmak için
heyecanlanıyoruz ve sizleri memnun edebilmek amacıyla kendimizi sürekli
yenilemeye çalışıyoruz.
Tabiatın yeniden canlandığı bu mevsimde İsviçre bambaşka olur…. Bir de buna göl
manzarası eklenince tadına doyum olmayan bu güzel ülkede, müzik şöleni yanı sıra
güzel yemekleri de unutmamak ve keyfini sürmek lazım. Sizlerle göl kıyısında Rus
yazarı Tolstoy’un kaldığı Schweizerhof’da bu zevkleri bolca paylaşacağız.
Bu gezimizde Lucern ile özdeşleşen Rosengart koleksiyonunu görüp, meşhur İsviçre
çikolata atölyeelerinden Max Chocolatier’i ziyaret ederek artisanal çikolataları tatma
imkanı bulacağız.
Vierwaldstätter Gölü’nde keyifli bir tekne turu yapacağız.
İsviçre’de harika bir kilise koro konseri dinlemek üzere gideceğimiz kayak
merkezlerinden biri olan Engelberg’deki Benediktin Manastırı’na giderken yolda
İsviçre’nin meşhur peynir imalathanelerinden birini gezip İsviçre peynirleri hakkında
bilgi alabileceğiz.
Tabii ki, en önemlisi Lucern’in dar sokaklarında keyifli gezintilerin yanı sıra harika bir
müzik şöleni için de hazır olmanız lazım.
Son gece sizleri sürpriz bir akşam yemeğinde ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
Sevgiler
Nuray Erten

“Ars Musica, panem nostrum”
Sevgili Dostlarım,
Haydi sizlerle bir hayali yolculuğa çıkalım. Tabiatın içinde, ağaçlar arasına gömülmüş,
sisler içerisinde bir göl kenarına gidelim. Dalga dalga tüller gibi koyu sis perdeleri
arasından bembeyaz kuğular bir biri ardına gölün yer yer siyah, ürkütücü sularına
insin.
Suya değdikleri yer yaldız yaldız harelensin ve o ışıklardan bembeyaz tüllerle
bürünmüş genç kızlar çıksın ortaya. Gölün sihri ile kuğular geceleri insana dönüşsün.
Çaykovski yer yer bir tek kemanın hüzünlü şarkısında, yer yer viyolonsellerin ve
kontrbasların karanlık melodilerinde anlattı bu masalı. Ve bu masalın bir kahramanı
oldu onlarca yıl: Maya Plisetskaya. Bu muhteşem dansçı bu yıl 90. yaş gününü
kutluyor İsviçre'nin Lucerne kentinde. Hala muhafaza ettiği dinamizmi ile 90 yaşında
sadece kendisine sunulacak onur ödülünü almak için değil, dans etmek için de çıkacak
sahneye.
Sizleri büyüleneceğiniz gerçek bir yolculuğa götürmek istiyorum, sevgili dostlarım.
Lucerne Gölü kenarında, Rus Müziği'ne adanmış bir müzik festivaline, "Zaubersee"
yani "Büyülü Göl" müzik günlerine, müziğin, tabiatın ve her anlamıyla sanatın sihrine
davet ediyorum sizleri.
Hayatlarının uzunca dönemlerini İsviçre'de, değişik göller kenarında geçirmiş,
buradan aldıkları ilhamı, topladıkları bilgi ve derinleştirdikleri ustalıklarıyla yoğurarak
bir anlamda kariyerlerini perçinlemiş Çaykovski, Rahmaninov, Scriabin, Prokofyev,
Stravinski, Balakirev, Borodin gibi büyük ustaların kâh kuyumcu titizliği ile işlenmiş
minik minyatür piyano parçalarında, kâh Rachmaninov'un ikinci piyano sonatı gibi
anıtsal eserlerde, dehayı bir şelale misali coşturan suların sihrini keşfetmeye
çağırıyorum sizleri.
Tolstoy'un anılarında yazdığı gibi, Lucern'in en iyi oteli Schweizerhof'daki
odalarımızdan suların saat be saat değişen ışık oyunlarına dalacak gözlerimiz ve
otelimizin salonlarından yükselecek piyano sesleri ile büyülenecek kulaklarımız.
Günümüzün en önemli Rus piyanistlerinden parmak cambazı Boris Berezovski ve
ağırbaşlı yorumların ustası Mikhail Pletnev'den Ljadow, Balakirev ve Borodin gibi
konser salonlarının kapısını çok ender aralayabilen bestecilere veya hepimizin

gönlünde melodileri ile taht kurmuş Çaykovski ve Rachmaninov gibi meşhur
bestecilerin saklı kalmış, çok ender çalınan eserlerine kulak vereceğiz. Katia ve
Marielle Labeque kardeşler çok değişik bir Romeo ve Jülyet projesi ile karşımızda.
Vurmalı sazlarında fırtınalar koparan ustalarla ve Fransız gitarist ve besteci Chamlin'in
eşliğinde West Side Story'i çalacaklar önce. Sonra bir İsviçre prömiyeri var sırada.
Chamlin'in 2014 yılında Paris'in yeni konser salonu Philharmonie de Paris için, Bordo
Milli Tiyatrosu, Dortmund Konser Salonu ve festivalimiz "Zaubersee"'nin ortak siparişi
Star Cross'd Lovers. Böyle yazmıştı Shakespeare Romeo ve Jülyet için. Onların
karşılaşmaları da, aşkları da hazin ölümleri de yıldızlara yazılmıştı, kaderleri belliydi,
yazık ki yıldızları alçaktı! Gecenin sürprizi bir Türk: Yaman Okur. Onu hepimiz bir
street dance ustası olarak biliyoruz ve Madonna'nın koreografı olarak tanıyoruz. Hem
West Side Story hem de Star Cross'd Lovers için koreografiyi o yaptı. Pazar günü
Engelsberg Manastırı'nın huzuruyla dolacak içimiz ve huşu içinde Gürcistan'ın en
önemli erkekler korosunu dinleyeceğiz manastırın kilisesinde. Tiflis Trinity Cathedral
Korosu, Gürcü madrigalleri ve halk şarkılarını seslendirecek. Stravinski "kulağımı
dolduran en hoş müzik", demiş Gürcü şarkıları için. Sihirli müzik dizimizi, manastırın
güzelliği ile dillere destan Barok Salonu'nda, bir piyano düşünürünün, Koreli sanatçı
Kun-Woo Paik'in büyük bir ustalıkla bir araya topladığı romantik seçki ile
nihayetlendireceğiz. Scriabin'in Beyaz Ayin'ini Beethoven'in Ay Işığı Sonatı takip
ediyor ve sulardaki akisler Mendelssohn'un Sözsüz Şarkıları ile huzmeleniyor.
Gelin, Lucern Gölü'nün büyülü sularında mücevher ışıltıları ile parlayan minyatür
müzik ziyafetinde beraber olalım, Mayıs'ın taze havasında çiçeklerin coştuğu, yeşilin
bir başka parladığı tabiatın içinde yenilenelim.
Bahar coşkusu içinizden hiç eksik olmasın. İyi günlerde buluşmak ümidi ile hepinize
sevgi ve saygılar
Sevgiyle kalın…
Muammer Erboy

TUR PROGRAMI
14.Mayıs 2015, Perşembe : ISTANBUL LUZERN
12.00 İstanbul Yeşilköy Havalimanı Dış Hatlarda kontuarda buluşma
14.05 Swiss Airlines LX 1801 uçağı ile İstanbul'dan Zürih'e hareket
16.10 Zürih Havaalanına iniş. Pasaport ve bagaj işlemlerini takiben özel otobüsümüz ile
Luzern’e hareket. 1.5 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra otelimize varış dinlenme.
18:00 Schweizerhof, Yemek Salonu, akşam yemeği yemekte konuşma
19:30 Schweizerhof, Konser Salonu, Piyano Resitali
Boris Berezovski, piyanist
Liadow, Balakirev, Borodin, Rachmaninoff
Boris Berezovski de 50sini çoktan geçti, ama ne
enerjisinden ne parmaklarının olağanüstü hızından
bir şey kaybetti. Resitali için meşhur Rus
kuyumcusu Fabergé'nin ışıltılı mücevherleri gibi
parçalar seçmiş. Açılışı Anatol Liadow'un muhakkak
küçük piyano eserlerinin büyük bestecisi Chopin'den
esinlenerek yazdığı prelude, barcarolle, mazurka
gibi eserlerinden bir seçkiyle yapıyor. Liadow
yazdığı post romantik senfonik şiirlerle tanınır en
çok ve bir anlamda festivalimizin isim babasıdır. En
tanınmış senfonik şiiri Büyülü Göl adını taşır. Liadow'un minyatürlerini Rus
Beşleri'nden Balakirev ve Borodin'in minik eserleri takip ediyor. Bunlar arasında solo
piyano edebiyatının en zor eseri diye bilinen Islamey de var. Rachmaninoff'un anıtsal
İkinci piyano sonatı ile resital son buluyor.
21:45 Schweizerhof, Bringolf Salonu
Şarkılarla Müzikli Bir Gürcü Gecesi
Boris Berezovski'nin sihirli parmaklarından dökülen melodiler kulağımızda, Gürcü
mezeleri ile süslenmiş masalara geçip Tiflis Trinite Katedrali Korosu'nun solistlerinin
bir biri ardına patlatacağı arya ve şarkılarla coşacağız. İsteyen sahneyi paylaşabilir...

15. Mayıs 2015 Cuma :
11:30 hareket
10:30 Max Chocolatier Atölyesinde
meşhur İsviçre el yapımı Çikolata
imalatını görerek tadına bakacağız.
12:35 Vierwaldstaetter gölünde bir
saatlik keyifli bot gezintisi
18:00 Otelimizin lobisinde Muammer Erboy’un günün konseri hakkında geleneksel
konuşması
19:00 Konser Salonuna gitmek üzere hareket
19:30, KKL (Lucerne Konser ve Kongre Salonu), Konser Salonu
Ekstra Konser, Maya Plisetskaya'nın 90. Yaşgünü Şerefine
Lucerne Senfoni Orkestrası LSO
James Gaffigan, şef
Program: Rodion Shchedrin Anton Çehov'un "Küçük Köpekli Kadın" hikayesine atfen
bale müziği, yaylılar, obualar, kornolar ve çelesta için
Maya Plisetskaya için özel hazırlanmış film
Maya Plisetskaya'ya Onur Ödülü Takdimi
Pyotr İlyiç Çaykovski, Senfoni No. 5, mi minör, op. 64 (1888) Maya Plisetskaya,
gelmiş geçmiş en büyük balerin, yıldız dansçı. Onun gibi kollarını Kuğu Gölü'nde hiç
kimse oynatamadı, zerafet timsali o bembeyaz kuşun hazin kanat çırpışlarını hiç bir
bale yıldızı, Plisetskaya gibi canlandırmadı. Zaten bale tarihinde aynı temsilde hem
"Beyaz Kuğu" hem "Siyah Kuğu" rolüne çıkabilen de pek yok. Bir elin beş parmağını
geçmez. 90 yaşında hala genç ve dinamik. Bilhassa Carmen Fantezisi ile meşhur
besteci Rodion Shchedrin, Plisetskaya'nın eşi. Onun için yazdığı balenin öyküsü
Çehov'un meşhur kısa hikayesi "Küçük Köpekli Kadın"'dan alınma. Plisetskaya
koreografisini bizzat yapıp başrolünü oynadıydı nice yıllar önce. Ve şimdi yine çıkmak
istiyor sahneye, 90. yaşında!!! Onu ödül onurunu alırken de alkışlayacağız, 1991
yapımı filmde ünlü koreograf Maurice Béjart'ın koreografisi ile Ravel'in en dinamik
eseri Bolero'yu seyrettikten sonra da patlayacak avuçlarımız.

16. Mayıs 2015, Cumartesi :
Otelimizdeki kahvaltıdan sonra
11:15 Muammer Erboyile sabah kahvesi ve müzik sohbeti
12:30 Schweizerhof, piyano resitali
Mikhail Pletnev, piyanist
Program: P. I. Çaykovski Piyano Sonatı,
Sol Majör, op. 37 (1875-76)
Çocuklar için Albüm, piyano için 24 parça,
op. 39 (1878)
Konser sonrası serbest zaman
15:00 Otelimizden hareket
15:30 Rosengart müzesi. Bu önemli
koleksiyonun sahibesi Madam Rosengart ile
tanışacağız. Sıhhati elverirse müzesini
kendisi gezdirecek.
18:30 Muammer Erboyile apero ve müzik sohbeti
19:30 transfer
20:00 Lucerne Konser ve Kongre Salonu KKL, Lucerne Salonu
"Star Cross'd Lovers" (Kadere Mahkum Sevgililer)
Katia & Marielle Labeque, piyano
Raphael Seguiner, perküsyon
Gonzalo Grau, perküsyon
David Chalmin, gitar ve vokal
Yaman Okur, koreografi
Program:
Leonard Bernstein
West Side Story
David Chalmin
Star Cross'd Lovers (eserin İsviçre prömiyeri)
(Besteciye Philharmonie de Paris, Théâtre National de Bordeaux,
Konzerthaus Dortmund ve Zaubersee tarafından ortak sipariş)
Çok özel bir dans akşamı. Dans sanatına adını altın harflerle yazdırmış bir
genç sanatçımız var: Yaman Okur. O bir Street Dance uzmanı. Akrobasiyi,
hızı, gençliğin deli kanını estetikle birleştirmeyi becermiş ve Madonna'nın
koreografı olarak uluslararası dans camiasında tartışılmaz bir yer yapmış
kendisine. Bu akşam kendisinden iki Romeo ve Jülyet versiyonu
seyredeceğiz. Biri Bernstein'ın ünlü bestesi, Nathalie Wood ve Richard
Beymer'in oynadığı film ile hafızalara kazınmış West Side Story. Öbürü ise
yepyeni bir beste, Fransız gitarist ve besteci Chalmin'in Star Cross'd Lovers
isimli eseri. Romeo ve Jülyet'in bir dizesinde Shakespeare genç sevgililer için
star cross'd deyimini kullanır. Yıldızlara yazılmıştır yani iki sevgilinin kaderi...
Katia ve Marielle Labeque ikiz olmanın avantajını piyanolarında birbirlerinin
gölgesini bile hissederek kullanıyorlar ve onlara eşlik eden iki perküsyon
cambazı ile muhteşem bir müzik ziyafetine imza atıyorlar.

17. Mayıs 2015, Pazar :
Otelde kahvaltı sonrası serbest zaman
10:30 özel otobüsümüzle otelden hareket.
11:30 Engelberg Benedikt Manastırı : 1120
yılında yapılmış ve halen aktif okul olarak
kullanılan bu manastırda İsviçre’nin ve dünyanın
tek peynir üretim hanesi bulunmaktadır. Güzel
bir peynir tadımından sonra rustik bir Isviçre
restaurantında, Alpenclub’da yemek yiyeceğiz
ve Gürcü vokal müziği üzerine sohbet edeceğiz.
14:30 Koro Konseri,
Engelsberg Manastır Kilisesi
Trinity Cathedral Choir, Tiflis,Gürcistan Kutsal
Teslis Katedrali Korosu
"Büyülü Göl" Festivali ilk defa bu yıl Engelsberg Manastırını konser mekanı olarak
kullanıyor. Gürcistan'ın en önemli korosu, Trinity Cathedral Choir, yalnız erkeklerden
oluşuyor ve programlarında Gircü madrigallerine ve halk türkülerine yer veriyor.
Bunları ilk dinlediğinde büyük Rus besteci Stravinski bile "Kulaklarıma doluşan en hoş
melodiler" demekten kendini alamamış.
16:00 Manastır Yemek Salonu (veya bahçede) Apéro riche
Muammer Erboy ile Festival kapanış konseri üzerine sohbet
17:30 Engelsberg Manastırı, Barok Salon
Kapanış Konseri, Piyano Resitali
Kun-Woo Paik, piyanist
Scriabin, Beethoven, Mendelssohn
Kun-Woo Paik muhakkak ki sıra dışı piyanistler arasında çok özel bir yere sahip.
Kore'li ve 60'ını geçmiş bu büyük piyanist, müziği bir filozof gibi düşünerek
kurguluyor, incecik bir süzgeçten geçirip, benzersiz tuşesinin yumuşaklığında inci
damlaları gibi damıtıyor. Bir çok konser piyanistinin aksine Romantik edebiyatın çok
bilinen eserlerine, dinleyici önünde elini atmaktan çekinmiyor. Beethoven'in Ay Işığı
sonatı, meraklısının artık ancak kayıtlardan dinleyebildiği bir eserken, Kun-Woo Paik,
dinleyiciye bu eseri canlı dinlemenin zevkini sunuyor. Scriabin'in bir birine zıt Kara
Ayin ve Beyaz Ayin sonatlarından Beyaz Ayin'i seçmiş Paik, resitaline başlamak için.
Ve Mendelssohn'un Sözsüz Şarkılar isimli en romantik eserinden derlediği bir seçki ile
de bitiriyor.
20:30 Gala dinner : Folktur olarak sizleri ağırlayacağımız yeri ve menüsü sürpriz
yemek

18.Mayıs 2015, Pazartesi :
Oteldeki mükellef kahvaltımızdan sonra transfer zamanına kadar serbest zaman.
İsteyen misafirlerimiz son alış verişlerini yapabilirler.
14:30 Zürih Havaalanına hareket.
18:25 Istanbul uçağı ile 22:15 Istanbul’a varış .

Ücret : (min 16 kişi) :
Çift kişilik odada kişi başı : EUR 3.400,- + Uçak bileti (EUR ,-den itibaren)
Tek kişi farkı
: EUR 770,Deluxe ve Suit odalar için fiyat farkını sorunuz.
Ödeme :
Kredi kartı ile taksitli ödemelerde %5 komisyon tahsil edilir.
Paket fiyatında alınmayan servislerin ücretleri iade edilmez.
İptal şartları:
15.Nisan’a kadar vazgeçilmesi halinde iade edilecek meblağ EUR 1.000,16.Nisan’dan sonra tüm otel ve opera bilet ödemeleri yapılmış olacağından iade
yapılamaz.
Tur ücretine dahil olan hizmetler:
•
5* Schweizerhof otelde Standard odada 4 gece konaklama, kahvaltı ve KDV
dahil
•
Programda belirtilen konserlere giriş biletleri
•
Zürih-Lucern havaalanı-otel-havaalanı transfer hizmetleri
•
Programda belirtilen günlük geziler ve rehber ücretleri
•
Tüm müze girişileri ve özel müze turları
•
17.5. tarihindeki sürpriz Folktur daveti Gala Dinner
•
Muammer Erboy’un otelde konuşma sırasındaki ikramlar
•
14.5. tarihinde ki her 2 konser sırasındaki yemekler ( içki hariç.)
•
17.5. tarihinde ki Manastırda verilecek olan apero (içki hariç)
•
Danışmanımız Sn. Muammer ERBOY refakati
•
Zorunlu TURSAB seyahat sağlık sigortası
Tur ücretine dahil olmayan hizmetler:
•
Uçak bileti
•
Otelde yapılacak ekstra harcamalar
•
Yukarıda belirtilenler dışındaki öğle ve akşam yemekleri ve yemeklerdeki
içecekler
•
Vize ücreti
•
Yurt dışı çıkış harcı
•
Hamaliye ve bahşişler
•
Şehir vergisi

ÖNERİLEN RESTAURANT VE CAFELER:

Old Swiss House: 147 yıllık tarihi bir aile restoranı. Otantik
İsviçre mutfağının tartışılmaz kalesi. İsviçre antikaları ile
döşenmiş birbirinden güzel alanları ile hizmetinizde.

Max Chocolatier: Çok kreatif bir üretim
aşamasından sonra sonucun hayatınızda en
lezzetli çukulatayı yediğinizi göreceksiniz.

SEYAHAT İÇİN KÜÇÜK HATIRLATMALAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Biletlerinizi firmamız Folktur Seyahat’ten aldığınız takdirde uçuş öncesi online
check-in işleminiz otomatik olarak yapılacaktır.
Konserler için kıyafet : Erkeklerde koyu renk elbise, hanımlarda ise şık
kokteyl veya gece elbisesi tavsiye edilir.
Lütfen gündüz organize edilen turlarımızda yürüyüşler olacağından rahat
ayakkabılarınızı mutlaka yanınıza almanızı öneririz..
Mecbur sebeplerle iptal edilen konserler olursa, organizasyonun iade edeceği
bilet ücretleri sizlere iade edilecektir.
Mecbur sebepler nedeniyle rehberimiz programda değişiklik yapabilir.
Seyahat sigortası arzu ederseniz (iptal ve bagaj teminatlı) ilk ödemeyle
yapılması gerekir. Detayları şirketimizden öğrenebilirsiniz.
Sadece 16 kişi ile sınırlı bu gezimize katılmaya karar verirseniz
hemen listemize kaydolmanızı rica ederiz.

Sizler için organize ettiğimiz bu sıra dışı müzik seyahatlerinde, Lucern Büyülü Göl
gezimizden memnun kalacağınızı ümit eder, bundan sonraki müzik turlarımızda tekrar
bir araya gelmeyi çok isteriz.
Folktur’u seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

HOTEL SCHWEIZERHOF LUZERN

Schweizerhofquai CH-6002 Luzern
Tel : +41 41 410 0 410 Fax : +41 41 410 2 971
info@schweizerhof-luzern.ch www.schweizerhof-luzern.ch

İLGİLİ KİŞİLERİN TELEFON BİLGİLERİ:
Muammer Erboy

: +90 (0)532 416 25 88
muammer2012@gmail.com

Nuray Erten

: + 90 (0)542 433 19 38
nuray@folktur.com

Ofis tel

: 0212 233 29 00

Ofis fax

: 0212 225 58 36

Adres

: Cumhuriyet cad. Çınarcık apt. No 69
Kat 2 Elmadağ Istanbul

LSO Intendantı Numa Bishoff Ullmann ve LSO Şefi James Caffigan

Lucerne Senfoni Orkestrası ( LSO) evleri Konser/Kongre Merkezinde

TÜRKİYE’DEN DÜNYAYA SANAT VE MÜZİĞİN İZİNDE

FROM TURKEY TO THE WORLD IN PURSUIT OF ARTS & MUSIC

Cumhuriyet cad. No 69, Çınarcık apt. Kat 2 34373 Elmadağ, Istanbul, TÜRKİYE
Tel : +90 212 233 29 00
Fax : +90 212 225 58 36
www.folktur.com
e-mail: folktur@folktur.com

