
Ochtend 
09.00 
Verzamelen voor de ingang van de Dom (aan de Domplatz in de 
Altstadt). Van hieruit lopen we naar het Literaturarchiv (ingang 
via Kapitelgasse 5-7).

Welkom in het Literaturarchiv. Voorstellen aan onze Salzburger 
gastheren, de heren Hildemar Holl en Joachim Brügge. 
Bespreking van het programma. Voorlezen van een verkorte 
versie van het essay dat Zweig schreef  over Salzburg.

10.00 - 12.00
Rondleiding (Duits) van Hildemar Holl door het Salzburg van 
Stefan Zweig. De rondleiding eindigt in het Stefan Zweig Centre 
gevestigd in de Edmundsburg halverwege de Mönchberg. (120’)

Middag
15.00 
Ton- und Filmsammlung der Stiftung Mozarteum. (Makartplatz 
8) Bijzondere fragmenten uit Mozartopera’s en –films.

Avond
17.30
Concert speciaal voor ons bezoek georganiseerd door de Musik 
Universität Salzburg. Werken worden uitgevoerd van Mozart, 
Reinecke en  Busoni.

Het concert vindt plaats in de Wienersaal van het concertgebouw 
Mozarteum (Schwartzstrasse 26).

SALZBURG, STEFAN ZWEIG EN VRIENDSCHAP
Programma 27 maart t/m 29 maart 2015

DONDERDAG 26 MAART 

Aankomst in Salzburg. Invulling naar vrije keuze (zie als hulp onderstaande een lijst met suggesties)

VRIJDAG 27 MAART



Ochtend
10.00
Rondleiding (Duits) door de barokke hoogtepunten van de stad 
Salzburg, door Professor J. Wallnig (collega van Joachim Brügge 
en gecertificeerd Salzburg Gids).

Middag
15.00
Els Snick (Joseph Roth Genootschap Vlaanderen  en Nederland) 
over de vriendschap tussen Stefan Zweig en Joseph Roth 
(Nederlands)
Hildemar Holl over “Stefan Zweig und die Niederlande”. (Duits)

Avond

20.00
Gezamenlijke avondmaaltijd

Invulling naar vrije keuze (zie als hulp onderstaande een lijst met suggesties).

ZATERDAG 28 MAART

ZONDAG 29 MAART

ORGANISATORISCHE INFORMATIE

1. De reis naar en van Salzburg wordt door een ieder zelf  
georganiseerd en betaald.            
Suggestie: Transavia vliegt zeer waarschijnlijk in die periode nog rechtstreeks en 
betaalbaar van Nederland naar Salzburg)

2. Overnachtingen en maaltijden worden door een ieder 
zelf  geregeld en betaald.                                            
Suggestie van Hildemar Holl: middenin de Altstadt ligt het hotel/gasthaus 
Haus St. Benedikt. Een eenvoudig maar goed hotel waar de kamers betaalbaar 
zijn (Einzelzimmer €60-70 per nacht)

3. De kosten van het programma ( ondermeer 
vergoeding voor zalen, musici, inleidingen,  gidsen) bedragen 
€ 90  per deelnemer. Wij verzoeken u dit bedrag over te 
maken op de bankrekening van het Genootschap (rek.nr. 
NL91RABO0139436111). 

Omdat financiële draagkracht naar onze mening geen reden mag 
zijn om van deze reis af  te zien betalen zij voor wie dit bedrag te 
hoog is € 40 per deelnemer. De beoordeling laten we graag aan de 
deelnemers zelf.



Wandelingen/uitstapjes met lunch/koffie mogelijkheid

• Gaisberg
De hoogste huisberg van Salzburg (1200 meter). Te bereiken per 
auto of  openbaar vervoer. Op 1000 meter ligt Zisteralm. Hotel-
restaurant met schitterend uitzichtterras

• Langs Salzach te voet (stroomopwaarts, noordoever)
Lunchmogelijkheden in Rechenwirt (Austrasse 1 Elsbethen) 
heen ongeveer 90’, Rechenwirt ligt vlak bij busstation voor de 
terugweg
of  
Überfuhr (Igmaz Riederkai 43) aan de Salzach bij fietsbrug na 
ongeveer 45’lopen

• Berchtesgaden
Per bus bereikbaar. Overweldigende natuur en indrukwekkend 
museum over de Nazi-tijd

• Museum/restaurant M32 met lunch
Museum voor Moderne Kunst ligt naast het hoog op de 
Münchberg gelegen restaurant M32. Beiden zijn de matige klim 
naar boven zeker waard. Er gaat ook een lift van de Altstadt naar 
M32 en het museum.

• Almkanaal  te voet
De drinkwatervoorziening van Salzburg komt van de Untersberg. 
Via het Almkanal stroomt het onder de Münchberg door naar 
de binnenstad. Je kan het Almkanal richting Untersberg lopen 
tot Eichnet. Daar liggen even voorbij het eindpunt van de bus  
twee restaurants: Pflegerbrücke (Pflegerstrasse 53) en 5’verder 
Mostwastl.

• Kapuzinerberg te voet
Is naast de Gaisberg en de Munchberg de derde huisberg. 
Hierop liggen het voormalige huis van Stefan Zweig en een 
klooster. Bovenop ligt het Franziski Schlössl waar goede lunch 
genoten kan worden. Kijk wel even bij de toegangspoort in de 
Linzergasse of  het restaurant open is. De klim is redelijk steil 
maar goed begaanbaar (de Stefan Zweigweg!)

• Liefhebbers van de Sound of  Music rondrit
Vertrekt van de Mirabellplatz. Daar is ook kaartverkoop.

Een greep uit bijzondere horeca

• Fingerlos 
in de Franz Josefstrasse 9  is bekend om zijn ontbijt en om zijn 
assortiment taarten

Koffie of  een wijntje
Kan overal. Extra bijzonder is het bij Bazar (Schwarzstrasse 3) of  
bij de buurman Hotel Sacher. Beroemd, maar toeristisch druk is 
Tomascelli (Alt Markt 9)

Andere suggesties

• DomQuatier Rundgang te voet, paar uur
Een unieke rondgang door onderling verbonden kunstschatten 
in het Dom- en Residenz domein.
Kaartverkoop Residenz.

• Trakl haus
In het geboortehuis van de fascinerende Salzburger dichter 
George Trakl is een museum ingericht (Waagplatz 1a).

• Beeldende kunst route
De Salzburger Foundation heeft in de loop van tien jaren tien 
kunstwerken van eigentijdse kunstenaars (bv Kiefer, Abramovic, 
Lüpertz, Turrell) in de openbare ruimte geplaatst. Route is 
verkrijgbaar bij de Touristambt (Mozartplatz).

Winkelen
De best gesorteerde en mooiste winkelstraten zijn de 
Getreidestrasse (Altstadt) en de Linzergasse (aan de andere kant 
van de rivier in de Neue Altstadt).

SUGGESTIES


