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Voorwoord

Ruim 2 jaar geleden heeft de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning een muzikale reis naar het 
buitenland gemaakt, de mooie reis naar Baden-Württemberg in Zuid-Duitsland. Nu is het weer zover en we 
hebben er allemaal bijzonder naar uitgekeken. 

De muzikale reis van O&U naar Innsbruck in Oostenrijk heeft een drieledig doel. Allereerst het opluisteren 
van de Innsbrucker Promenadekonzerte op de binnenplaats van de Keizerlijke Hofburg. Op uitnodiging van 
de organsatie krijgen we de gelegenheid een concert te geven van nagenoeg twee uur. Een mooi gevarieerd 
muziekprogramma heeft de muziekcommissie samengesteld met als soliste sopraan Anneke Luyten. Ten 
tweede het concert in Telfs, samen met die Musikkapelle Telfs. Op een steenworpafstand van Innsbruck 
brengen we daar een selectie van de nummers van een dag eerder. 

Aan de reis is een derde aspect verbonden dat voor een vereniging zeker zo belangrijk is: sociale betrokkenheid 
en onderlinge saamhorigheid. De voorbereidingen naar de concerten zijn ontspannen geweest en de 
commissie heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Samen maken we er een mooie reis van die de 
boeken in kan gaan als een niet te vergeten evenement waarmee harmonie Oefening & Uitspanning de 
gemeente Laarbeek op een positieve manier in de kijker heeft mogen spelen. Trots zal ik deelgenoot zijn van 
deze concerten. Ik wens jullie veel succes en een onvergetelijke ervaring toe.

Pierre Heesakkers,

Jullie voorzitter van de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning
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1. Innsbrucker Promenadenkonzerte

“Einem breiten Publikum die Werke der Kunstmusik 
mit ihren Konzerten näher zu bringen, war schon 
immer eine zentrale Aufgabe der altösterreichischen 
Blas- und Bläsermusik. Diese Tradition setzen die 
Innsbrucker Promenadenkonzerte in zeitgemäßer 
Form fort! ” 

Alois Schöpf - artistiek directeur van de Innsbrucker 
Promenadenkonzerte.

De concerten vinden plaats op de binnenplaats van 
de Keizerlijke Hofburg van 1 juli tot en met 28 juli 2019 

De concerten steunen op 3 belangrijke pijlers: ze  
gaan door bij vrijwel alle weersomstandigheden, de 
bezoekers hebben een vrije plaatskeuze en kunnen 
indien gewenst een vrijwillige bijdrage geven voor 
het organiseren van deze concerten. De concerten 
zijn namelijk gratis toegankelijk voor iedereen. Het 
unieke karakter van deze concerten zorgt nagenoeg 
iedere avond voor een volbezet binnenhof. 
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2. Algemene informatie

2.1 Tirol
De naam Tirol verwijst naar het Slot Tirol bij Meran. 
Waar de naam vandaan komt, is niet zeker. In de ene 
verklaring stamt de naam af van een Germaanse god 
Tyr, terwijl de andere verklaring is dat het afstamt 
van het Ladinische woord Teriòl dat “weg of pad door 
de bergen” betekent.

Geschiedenis
Het latere Tirol maakte sinds ongeveer 600 deel uit van het stamhertogdom Beieren. Aan het eind van 
de zevende eeuw was er een Beierse grensgraaf te Bozen. In het begin van de achtste eeuw was ook het 
gebied rond Meran in Beierse handen. In het begin van de elfde eeuw droeg de keizer de mark Trente en de 
graafschappen Bozen en Vinschgau aan het prinsbisdom Trente over. De graafschappen in het Inndal, het 
dal van de Adige en het graafschap in het Pustertal kwamen aan het prinsbisdom Brixen. Ten koste van de 
wereldlijke macht van deze twee prinsbisschoppen ontstond het graafschap Tirol. Aanvankelijk waren er 
meer adellijke geslachten die een machtsbasis opbouwden: de graven van Flavon, de graven van Andechs 
en de graven van Tirol. Uiteindelijk kregen de graven van Tirol (naam van hun slot bij Meran) de overhand en 
werd het hele gebied naar dit slot genoemd. 

Om Italië aan de zijde van de geallieerden aan de Eerste Wereldoorlog te laten deelnemen werd in 1915 in 
het verdrag van Londen de Italiaanse aanspraak op het zuidelijke deel van Tirol erkend. Dat omvatte zowel 
het overwegend Italiaanssprekende Trentino (het vroegere prinsbisdom Trente) als een vrijwel uitsluitend 
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Duitstalig deel van Tirol, met Bozen en Brixen. Na 
de oorlog moest Oostenrijk op basis van het Verdrag 
van St.-Germain van 1919 dit gebied afstaan aan 
Italië. Het Oostenrijkse Tirol bestaat sindsdien uit 
twee afzonderlijke delen: Noord-Tirol, en het veel 
kleinere Oost-Tirol rond de stad Lienz. Omdat in 
het zuidoosten van Zuid-Tirol ook de Ladinische 
bevolking zich niet als Italianen zagen maar als 
taalkundige minderheid binnen Oostenrijk werd in 
1923 om politieke redenen Anpëz en omgeving van 
Zuid-Tirol losgemaakt en bij de Italiaanse provincie 
Belluno gevoegd. Anpëz wordt sindsdien Cortina 
d’Ampezzo genoemd. Het bij Italië gevoegde 
gedeelte is thans de regio Trentino-Zuid-Tirol en een 
klein gedeelte in het uiterste noorden van de regio 
Veneto.

2.2 Innsbruck
Innsbruck is een 800 jaar oude stad in het zuidwesten 
van Oostenrijk, en is de hoofdstad van de deelstaat 
Tirol. Voor vakantiegangers die in deze populaire 
regio van Oostenrijk verblijven is Innsbruck een 
geliefde stad om een dagje naartoe te gaan. Dat doen 
ze zowel tijdens de wintersport als tijdens andere 
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maanden van het jaar. Met een inwonersaantal van ruim 130.000 is Innsbruck een middelgrote stad met een 
vrij compacte binnenstad. Innsbruck is vernoemd naar de rivier Inn waar de stad aan ligt. De naam is dan ook 
een directe verwijzing naar de brug over de Inn.

De brug over de Inn waarnaar de stad is genoemd, maakte van Innsbruck in de 12e eeuw een belangrijke halte 
in de handelsroutes vanuit Italië en Zwitserland naar Duitsland. Het heeft veel middeleeuwse gebouwen, 
waaronder de Franciscaanse Hofkirche en de Fürstenburg, een 15e-eeuws kasteel met het beroemde balkon 
met het gouden dak. Innsbruck is verder ook een universiteitsstad met 40.000 studenten. Veel van deze 
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studenten komen uit het buitenland, vooral uit Zuid-Tirol en Duitsland. Sinds 2004 zijn er twee universiteiten 
in Innsbruck, de Leopold-Franzens-Universität en de Medizinische Universität Innsbruck. Laatstgenoemde 
maakte tot 2004 deel uit van de Leopold-Franzens-Universität.

Geschiedenis
De historie van Innsbruck gaat eigenlijk terug naar de prehistorie toen de oevers van de Inn al bewoond 
waren. Van een vaste nederzetting was echter nog geen sprake, laat staan van een stad. Vrijwel zeker is deze 
plek sindsdien vrijwel continu bewoond geweest. Zo zijn er oud Romeinse plaatsnamen die daar een bewijs 
voor zijn en er zijn ook voldoende archeologische vondsten die onderbouwen dat er gedurende langere 
periodes sprake geweest moet zijn van bewoning. De eerste verwijzing naar de naam Innsbruck was ten 
tijde van de Romeinen. Toen was er al een brug over de Inn te vinden die als belangrijke oversteekplaats 
gebruikt werd. Hoewel de legernederzetting hier door de Romeinen nog Veldidena genoemd werd, kwam 
ook de naam Oeni Pontum of Oeni Pons al voor. Dit is Latijns voor Brug over de Inn. 

De twaalfde eeuw wordt als het echte beginpunt van Innsbruck als stad gezien. De stad werd een belangrijke 
plek op de handelsroute door de Alpen. Het Huis van Andechs kreeg de stad in 1180 in handen en sinds 1248 
viel Innsbruck onder het Graafschap van Tirol. Innsbruck kende dankzij de drukke route over de Brenner 
Pass een periode van toenemende welvaart. Verschillende nog bestaande gebouwen zoals de Franciscaanse 
Hofkirche en de Fürstenburg werden aan het einde van de middeleeuwen gebouwd. 

In de zeventiende eeuw werd de Leopold-Franzens-Universität Innsbruck opgericht. Deze Universiteit 
van Innsbruck is uitgeroeid tot de derde universiteit van Oostenrijk als je kijkt naar het aantal studenten. 
De medische faculteit is sinds begin deze eeuw een zelfstandige universiteit geworden: de Medizinische 
Universität Innsbruck. In totaal studeren er tegenwoordig pakweg 40.000 studenten in Innsbruck. Als je 
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kijkt naar het totale aantal inwoners van Innsbruck dan kun je je voorstellen dat deze hoeveelheid studenten 
ervoor zorgt dat Innsbruck relatief veel jonge inwoners telt.

Tijdens de Napoleontische oorlogen werd Innsbruck aan Beieren toebedeeld. Tot 1814 behoorde Innsbruck 
bij Beieren. Na het Congres van Wenen werd de stad teruggegeven aan Oostenrijk. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is Innsbruck niet geheel gespaard gebleven. Nadat Oostenrijk in 1938 door de Anschluss 
geannexeerd werd door Duitsland hebben de geallieerden op een gegeven moment ook Innsbruck 
aangevallen. van 1943 tot april 1945 hebben er maar liefst 22 bombardementen plaatsgevonden boven 
Innsbruck die geleid hebben tot zware schade aan de stad.

Olympische Spelen in Innsbruck
Innsbruck heeft twee keer de Olympische Winterspelen georganiseerd. 
In 1964 werd de 9e wintereditie van de Olympische Spelen hier gehouden. 
Omdat er onvoldoende sneeuw was heeft men toen het Oostenrijkse leger 
in moeten zetten om sneeuw en ijs van hoger gelegen gebieden richting 
Innsbruck te brengen. Twaalf jaar later, in 1976, werden de Olympische 
Winterspelen ook weer in Innsbruck gehouden. Binnen en buiten de 
stad zie je verschillende plekken waar diverse sportwedstrijden hebben 
plaatsgevonden. Zo heeft Innsbruck een skischans, de Berginselschans, 
die vanuit de stad goed te zien is. Deze schans is niet speciaal voor de 
spelen aangelegd, maar is wel tijdens beide toernooien gebruikt. De 
Berginselschans dateert echter al van 1927 en heeft in 2001 een flinke 
vernieuwingsbeurt gehad.
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De binnenstad Innsbruck
De stad is compact en de meeste hoogtepunten liggen op loopafstand van elkaar. Vermoedelijk heb je zelfs 
amper of geen vorm van vervoer nodig buiten de benenwagen. Vandaar de mooie wandeltrip aan het einde 
van dit informatiebulletin. Het enige hoogtepunt dat wel enige vorm van transport nodig heeft is Schloss 
Ambras. In de winter is een combinatie van Innsbruck met wintersport natuurlijk de meest voor de hand 
liggende optie terwijl er in de zomer veel uitgebreidere mogelijkheden zijn. Je kunt in de buurt allerlei 
inspirerende wandelingen maken door de indrukwekkende natuur, je kunt gaan fietsen, er zijn verschillende 
kastelen en musea om te bezoeken en rondom Innsbruck liggen een aantal prachtige dorpen.

2.3 De keizerlijke Hofburg
De keizerlijke Hofburg was oorspronkelijk een 
Middeleeuwse burcht en diende als zetel van de 
Tiroler landsheren. Onder keizerin Maria Theresia 
werd de burcht geheel aangepast aan de stijl van het 
Weense hof, de rococo. In 1460 werd de keizerlijke 
Hofburg door Hertog Sigmund der Münzreichen 
(Sigismund van Tirol) als residentieslot in gebruik 
genomen. Onder keizerin Maria Theresia werd de 
burcht vervolgens in twee bouwfases aangepast 
aan de stijl van het Weense hof - de rococo. In de 
zuidelijke vleugel liet ze ter nagedachtenis aan haar 
man, Keizer Franz I, de kamer waarin hij stierf ombouwen tot kapel. Tegenwoordig kun je de ‘Riesensaal’, 
met daarin portretten van de keizerlijke familie, de keizerlijke vertrekken, de kapel en de hoftuin bezichtigen.
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3. Praktische informatie

3.1 Commissie
   
Marleen Biemans marleenbiemans@hotmail.com 06 34 967353 
Ria Boeijen  adriabo@live.nl   06 10 646063
Annette Heesakkers annetteheesakkers@gmail.com 06 25 153336
Pierre Heesakkers voorzitter@oeu.nl   06 53 171204
Koen de Jong  kndjng@gmail.com   06 22 411923 
Rietje Maas  meandmy@planet.nl    06 20 53 13 09
Linda Staal  lindatcheng@hotmail.com  06 20 024087

3.2 Bagage
Per persoon is de bagagelimiet gesteld op maximaal 10 kg. Probeer dit allemaal in één grote reistas mee te 
nemen; liefst geen koffer. De instrumenten worden verdeeld over de ruimte in de bus die over is buiten de 
gewone koffers. Een aparte auto zorgt voor vervoer van het instrumentarium en eventuele kledingzakken. 
Iedereen is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bagage, vermijd daarbij het opbergen van erg 
breekbare spullen. Ook de lessenaar meenemen.

3.3 Veilig op reis
• Ben voorzichtig met de instrumenten en zorg ervoor dat deze niet uit het oog verloren worden. Het 

concert wordt druk bezocht en het is lastig zoekgeraakte materialen achteraf terug te krijgen. Ieders 
verantwoordelijkheid hierin wordt gevraagd.

• Zorg voor een geldig reisdocument: paspoort of ID-kaart. 

mailto:marleenbiemans%40hotmail.com?subject=
mailto:adriabo%40live.nl?subject=
mailto:annetteheesakkers%40gmail.com?subject=
mailto:voorzitter%40oeu.nl?subject=
mailto:kndjng%40gmail.com?subject=
mailto:meandmy%40planet.nl?subject=
mailto:lindatcheng%40hotmail.com?subject=
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• De reis zal plaatsvinden met een dubbeldeks bus van de firma de Wit. Dit betekent dat de ruimte voor 
eenieder enigszins beperkt is. Met een beetje goede wil en flexibiliteit zal dit zeker goed komen. Tijdens 
de reis zal regelmatig gestopt worden voor sanitaire expressie en het nuttigen van eten. Overmatig 
alcoholgebruik in de bus wordt niet op prijs gesteld.

3.4 Gezondheid / EHBO
We hebben binnen ons muzikantengezelschap gelukkig een aantal mensen die zich bezighouden met 
medische hulp. Ons medisch team bestaat uit: Marleen Biemans, Annette Heesakkers en Diederik van Loon. 
Zij hebben ook de beschikking over EHBO-materialen.

3.5 Verzekeringen
Alle deelnemers aan de reis zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. Risico’s m.b.t. verlies 
en beschadiging van bagage, ziektekosten e.d. zijn voor de deelnemers zelf. Iedereen is verantwoordelijk 
voor het afsluiten van een eigen reisverzekering. Harmonie Oefening & Uitspanning heeft een verzekering 
afgesloten voor schade aan de instrumenten. Mensen met een eigen onverzekerd instrument kunnen 
eveneens van deze verzekering gebruik maken, mits tijdig aan de organisatie doorgegeven.

3.6 Geld
In Oostenrijk kan gewoon met de Euro betaald worden. Binnen het programma zijn de lunches en drank voor 
eigen rekening. Neem niet teveel overbodig contant geld mee want er kan bij diverse gelegenheden gepind 
worden.

3.7 Kleding
De zomer in Oostenrijk is over het algemeen goed. Check vooraf aan de reis via internet welk weerbeeld 



14

verwacht wordt. Zorg voor passende kleding bij dit weerbeeld. 

Voor de concerten geldt dat de dames zwart, diepzwart, naar keuze dragen. Een zwart jurkje, nette zwarte 
broek of rok. Rokken tot over de knie, geen jeans. Een kort rokje met een zwarte legging kan ook mits je 
rekening houdt met de manier van zitten. Daarop wordt een zwarte blouse, topje o.i.d. gedragen met 
mouwen, minimaal tot de elleboog. Kleding die weinig om het lijf heeft mag niet. Panty’s onder de rokken 
zijn zwart. Schoenen zijn natuurlijk helemaal zwart, geen sportschoenen.

De heren dragen een zwart pak, of een zwarte pantalon, met een zwart overhemd voorzien van zwarte 
knoopjes of een zwarte coltrui of diepzwart shirt. Geen zwarte jeans. Shirts/truien/overhemden met een 
duidelijke mouw. Geen streepjespakken of gekleurde randjes aan overhemden Daaronder dragen we zwarte 
schoenen, geen sportschoenen, zwarte sokken en natuurlijk geen wit T-shirt. 

3.8 Dagtrip
Op het programma staat een dagtrip naar de binnenstad Innbruck. Dit lijkt een uitgelezen kans om flink los 
te gaan. We hebben echter verplichtingen naar het concert, de bezoekers, de dirigent, de medereizigers en 
jezelf. Als organisatie gaan we ervan uit dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid kent en neemt. 

3.9 Hotel
• Tijdens ons verblijf in Oostenrijk zullen we gebruik maken van de gastvrijheid van Hotel Charlotte in 

Innsbruck. Het hotel ligt aan de rand van Innsbruck en heeft de beschikking over veel faciliteiten. Als 
gasten zullen we de beschikking hebben over een-, twee-, drie- en vierpersoons kamers. Bij aankomst zal 
de kamerverdeling vrijgegeven worden. Sommigen krijgen een kamer in een ander hotel.

• In hotel Charlotte zullen we gezamenlijk ontbijten en dineren. Mensen met een speciaal dieet dienen dit 
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aan de organisatie door te geven. 
• Dagelijks zal de bus gereed staan om ons te 

vervoeren naar de diverse locaties.

Voor meer informatie: 

Hotel Charlotte
Frau Christina Steixner
Philippine-Welser-Straße 88a
6020 Innsbruck 
Telefoon +43 512 34 12 70 
http://www.charlotte-hotel.at
email: office@charlotte-hotel.at

3.10 Tips

• Het is raadzaam om dit informatiebulletin op te 
slaan op je mobiele telefoon of tablet zodat je 
alle informatie en telefoonnummers bij de hand 
hebt.

• Let op het tijdschema van het programma. Zet 
het desnoods in je agenda.

• Maak er een fijne reis van.
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4. Programma

Onderstaand vinden jullie het programma voor de 
concertreis naar Innsbruck. Mochten er tussentijds 
aanpassingen zijn dan zal de commissie dit tijdig 
mededelen.

Donderdag 11 juli 2019
7.00   uur   vertrek vanaf het Anker
17.00 uur   aankomst Innsbruck
17.30 uur   inchecken
19.00 uur   gezamenlijk grillen
21.00 uur   Pub Quiz Schnappi 2.0 ?!
 
Vrijdag 12 juli 2019
7.00 - 9.00 uur   ontbijt
9.30 uur   vrije tijd
13.30 uur   repetitie
15.00 uur   einde repetitie
16.00 uur   eten in Hotel Charlotte
17.00 uur   omkleden
17.30 uur   vertrek naar Hofburg Innsbruck
18.00 uur   inspelen op het podium
19.30 uur    concert

22.00 uur    gezellig samenzijn
23.00 uur    vertrek naar hotel Charlotte

Zaterdag 13 juli 2019
7.00 - 9.00 uur    ontbijt
10.00 uur    vertrek naar Innsbruck
10.30 uur    gezamenlijk spel / rondwandeling
12.30 uur    vrije tijd
15.30 uur    terug naar Hotel Charlotte
17.00 uur    vertrek naar Telfs
18.00 uur    eten in Telfs
19.30 uur    concert met Musikkapelle Telfs
23.00 uur    terug naar Hotel Charlotte

Zondag 14 juli 2019
7.00 - 8.00 uur    ontbijt
9.00 uur    vertrek
19.00 uur    aankomst Beek en Donk

Voor de Pub Quiz Schnappi 2.0 ?! gaan we zoveel 
mogelijk gekleed in Oostenrijkse klederdracht, 
d.w.z. de dames liefst in een dirndl en de heren in 
een lederhose. 
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5. Concertprogramma

William Byrd/ Gordon Jacob
The Earle of Oxford’s March (3:30)

Leonard Bernstein / Marice Stith
On the town - Time Square: 1944 (5:00)

Leó Weiner / Louk Paulissen
Suite opus 18, Hungarian Folk Dances
Allegro risoluto e ben marcato (6:45)

Yosuke Fukuda
Symphonic Dances - Hoedown (2.45)

Jan Van der Roost
I Colori della Gioia (7:00) - Anneke Luyten

Fisher Tull
Sketches on a Tudor Psalm (12:00)

Kenneth J. Alford
Army of the Nile (3:30)

Pietro Mascagni / Jos van de Braak
Cavalleria Rusticana - Intermezzo Sinfonico (3:15)

Johann Strauss jr. / Jacques Claessens
Indigo marsch -  Opus 349 (2:30)

Franz Lehár / Jos Dobbelstein
Meine Lippen, sie küssen so heiß - Anneke Luyten 
(5:00)

Paul Lincke / Roger Niese
Folies Bergère (2:30)

Emmerich Kálmán / Jos Dobbelstein
Heia, in den Bergen - Anneke Luyten (3:00)

Reveriano Soutullo / Juan Vert / arr. Douglas McLain
La Leyenda del Beso (6:00)

Jerónimo Giménez
La Boda de Luis Alonso (6:00) 
 
Zugaben

Luigi Denza /  Peppino Turc
Funiculi Funicula - Anneke Luyten

Kyteman
Sorry - slagwerk en bugel solo Nick Heesakkers

Franz von Suppé - Ferdinand Preis - Ray Woodfield
Oh Du Mein Österreich   
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Anneke Luyten 

mezzosopraan / sopraan

Geboren in 1983 in Herentals. Studeerde viool in de 
Muziekhumaniora van het Lemmensinstituut in 
Leuven. Bij de overgang naar het hoger onderwijs 
wordt haar stem ontdekt en begint zij haar zangstudie 
bij Lieve Jansen als sopraan en mezzosopraan. Ook 
behaalt zij in 2006 aan het Lemmensinstituut in 
Leuven de diploma`s Klassieke zang en de Initiële 
leraren-opleiding. Aan de Vlaamse Operastudio in 
Gent behaalt zij in 2007 haar diploma en in september 
2007 krijgt zij les van José van Dam aan de Kapel 
Koningin Elisabeth in Waterloo. Hier ontvangt zij in 
de seizoenen 2007/2008 en 2008/2009 de Belgacom 
studiebeurs. 

Dan komt zij in 2009 bij de Operastudio van de Opera 
National du Rhin in Straatsburg waar zij de kans 
krijgt om fulltime mee te zingen. Zij zingt solo bij het 
Percussie ensemble De Toekomst, het Kamerorkest 
Vasiliev Ostrov en het Ensemble voor Hedendaagse 
Muziek van het Lemmensinstituut. Anneke Luyten 
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maakt deel uit van het Marimba-duo en is sopraan bij Voix du bois. In Die Zauberflöte zong zij de rol van 1e 
dame, In L`Euridice (Giullio Caccini) de rol van Dafne. In Der Kaiser von Atlantis (Victor Ullmann) vertolkte 
zij de rol van Bubikopf en in The Rake`s progress de rol van Anna Trulove. In heel Europa staat Anneke Luyten 
op de buhne. In het seizoen 2010/2011 maakt zij haar debuut aan de Vlaamse Opera in Gent en Antwerpen 
met de rol van Sacerdotessa in Aida en in 2011/2012 zong zij als hier als Polja in Tsjarodeika (Tsjaikovsky), 
als Maddalena in Il Viaggio a Reims en als Curra in La Forza del Destino. In december 2013 maakte Anneke 
haar debuut aan de Opera Comique te Parijs in Manfred van Schumann gedirigeerd door Emmanuel Krivine 
en zong ze de Messe in c van Mozart met het Orchestre Philharmonique Royale te Luik olv Christian Arming.

Januari 2015 volgde haar debuut aan de Opera Royale de Wallonie te Luik als Frau Fluth in Die Lustigen 
Weiber von Windsor. Haar eerste grote rol in een grote productie. December 2015 – januari 2016 volgden 
rollen als 1ste Dame in Die Zauberflöte en in november 2016 zong ze het orkestlied ‘Knoxville : Summer of 
1915” (S. Barber) met de Thüringen Philharmonie te Gotha (D) o.l.v. Michel Tilkin.

Momenteel is Anneke een veel gevraagde sopraan voor de vertolking van, ondermeer, het werk “I shall love 
but thee” van componist Jan Van der Roost. Ze werkte mee aan twee CD-opnames met de Koninklijke Militaire 
Kapel Johan Willem Friso  te Assen (NL) en aan een CD-opname met vocale muziek van Jan Van der Roost 
die oktober 2018 uitkwam. Ze zong de wereldcreatie van “I shall love but thee” en nam deel aan het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade (2017) met de Fanfare Kempenbloei uit Achel die tevens wereldkampioen werd 
in de Concert Divisie. Het werk verscheen ook op CD met Highlights uit het Concours.

Anneke beschikt over een uitgebreid repertoire waarin verschillende muziekstijlen aan bod komen. Van 
Romantiek tot Hedendaags en alles daar tussenin.  Voor meer info: annekeluyten.

https://annekeluyten.me/over/
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6. Deelnemers concerten
dirigent   Fried Dobbelstein

soliste    Anneke Luyten  

hobo   Caro Heesakkers
   Hannah de Ruijter

alt hobo  Dorothée van den Bercken

fagot   Evert van Noort

piccolo   Willy-Jan van Duinhoven

fluit   Marleen Biemans
   Mariëlle van den Heuvel
   Linda van Dijk 
   Annette Heesakkers
   Marianke van Doore
   Linda Staal

klarinet / esklarinet Jonie Pijpers

klarinet   Ria Boeijen
   Harm Booy

   Mathijs Bronkhorst
   Bart Brugmans 
   Debby Brugmans
   Marieke Donkers
   Marinke van der Helm
   Karlijn Hobé
   Sylvia van Houtert  
   Diederik van Loon 
   Rietje Maas  
   Paul van Vijfeijken

basklarinet  Marijke Bol
   Berry van de Laar

altsaxofoon  Margo van den Eijnde
   Teun Faust
   Fenne de Jong
   Helma Spierings
   Sjors Uijtjens

tenorsaxofoon  Tony van Doore
   Thom Roosen

baritonsaxofoon Koen de Jong 
   Jolanda Rooijakkers
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hoorn   Gijs van Bokhoven 
   Michiel Hanegraaf
   Bart Linsen
   Wouter Mommers
   Sjors de Waal

trompet  Leo Boeijen
   Job van Bragt
   Jaap de Jong
   Nick Heesakkers
   Lieke van Oorsouw
   Ted Swinkels
   Joost van Vijfeijken 
   Alex Vogels

trombone  Ben van de Biggelaar
   Yorick van Lieshout 
   Henk van de Weijer

bastrombone  Pierre Heesakkers

euphonium  Christ van der Heijden
   Mark Spierings
   Jan Theun Steegstra
   

bas   Ben Engels
   Frans Rooijakkers
   Ronald van Vugt

slagwerk  Rob van Doore
   Jeroen Goossens
   Peter-Jan Happé
   Freek van der Heijden
   Stan van Rixtel

harp   Katharina Troger
 
 

Schnaps is een type gedistilleerde drank. Het woord 
Schnaps is afgeleid van het Duitse woord Schnaps 
(of schnappi) dat kan verwijzen naar een sterk 
alcoholische drank, maar met name degene met ten 
minste 32% vol. Er zijn twee verschillende soorten 
Schnaps: Duitse Schnaps (zowel een algemene term 
voor likeuren, in het bijzonder, Duits of Oostenrijks 
fruit brandy) en de Amerikaanse schnaps (likeuren).
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7. Liederentafel O&U



2017

24

’t Hermonieke van Bergeyk

‘t Hèrmenieke van Bergeijk, dè spulde toch zo schon.
Ze hebben saam geklonken, ze hebben saam gedronken .....
 
Refrein: Van ’t Gerstebier van Kyrië, ’t Gerstebier van Kyrië, ’t Gerstebier van Kyrië, Eleison  

D’n bakker van Bergeyk, die wordt toch nooit rijk 
Want als ie heeft gebakken, dan gaat ie er ene pakken .....        Refrein 

D’n doktor van Bergeyk, die hee gin goei praktijk. 
Hij kan zo vlug nie wezen, of ze zijn alweer genezen .....              Refrein 
 
D’n koster van Bergeyk, die vergat ‘ne keer een lijk 
Want ie had teveel geklonken, hij had teveel gedronken .....      Refrein 
 
De pastoor van Bergeijk, die is er toch zo rijk
en als ie komt te sterven, drinkt heel Bergeijk van d’erven .....   Refrein

En het raodhuis van Bergeijk, dè is ‘ne kelder rijk
en in die grote kelder, daar schuimt het toch zo helder .....           Refrein                   Eleison 



2017

25

Potjeslatijn 

Ik zou laatst met mijn kleine zus eens om een boodschap gaan. 
Toen we ergens in een stille straat ’n meisje zagen staan. 
Dat meisje zong (2x) zo lief en vol (2x) een vrolijk aardig lied. 
Maar wat ze nu wel eigenlijk zong, ach, dat verstond ik niet. 
 
Zij, zij, zij zong van:
 
 Refrein:
 Heidi-lokierda, tjoemela-di-roedel-didel-da 
  Heidi-lokierda, tjoemela-di-roedel-didel-da 
  Tsja-Tsja-Tjsa, Roeder-didel-da 
  Ha-ha-ha, Roedel-didel-da 
  Tsjoemela-di-roedel-doedel-didel-da 
 Ha, ha, ha, ha  
  Roedel-di-da …. Roedel-di-da 
  Tsjoemela-di-roedel-doedel-didel-da 
  Ha, ha, ha, ha
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Drie kleine kleutertjes

Drie kleine kleutertjes die zaten op ‘n hek  
Bovenop ‘n hek  
Drie kleine kleutertjes die zaten op ‘n hek 
Op een mooie zomerdag in sept-ober 

Waarover spraken zei, die drie daar op dat hek 
Bovenop dat hek  
Waarover spraken zei, die drie daar op dat hek 
Op een mooie zomerdag in sept-ober 

Zij spraken over gein en grote lellen bier 
Grote lellen bier 
Zij spraken over gein en grote lellen bier 
Op een mooie zomerdag in sept-ober

Jodelen is een vorm van muziek afkomstig 
uit Oostenrijk. Een Jodel bestaat uit reeksen 
betekenisloze klanken met afwisselingen van 
borststem en kopstem. Typische jodelklanken zijn 
bijvoorbeeld hodaro, iohodra-eho en holada-itti-jo.
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Kwartet

1. 
D’n eerste tenor zingt nu zijne solo 
Op de hei, daar loopt ’n haas 
Schiet hem neer, die grote baas  
Op de hei, daar loopt ’n haas 
Schiet hem neer, die grote baas

2. 
D’n tweede tenor zingt nu zijne solo 
O m’n lieve Augustijn, Augustijn, Augustijn 
O m’n lieve Augustijn, alles is fijn.

      Wij samen zingen ’n duet

tenor 1:  Op de hei, daar loopt ’n haas 
      Schiet hem neer, die grote baas

tenor 2: O m’n lieve Augustijn, Augustijn,       
        Augustijn 
     O m’n lieve Augustijn, alles is fijn

3. 
D’n eerste bas, die zingt nu zijne solo 
Niemand kan leven, zonder Bavaria 
Niemand kan leven, zonder Bavaria 

      Wij samen zingen ’n trio 

tenor 1: Op de hei, daar loopt ’n haas 
    Schiet hem neer, die grote baas

tenor 2: O m’n lieve Augustijn, Augustijn, Augustijn 
    O m’n lieve Augustijn, alles is fijn

bas 1:  Niemand kan leven, zonder Bavaria 
  Niemand kan leven, zonder Bavaria
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4. 
D’n tweede bas zingt nu zijne solo 
’t Poesje van de buurman dat heeft buikpijn, buikpijn, buikpijn 
’t Poesje van de buurman heeft buikpijn, buikpijn 

     Wij samen zingen ’n kwartet 

tenor 1: Op de hei, daar loopt ’n haas 
      Schiet hem neer, die grote baas

tenor 2: O m’n lieve Augustijn, Augustijn, Augustijn 
     O m’n lieve Augustijn, alles is fijn

bas 1:  Niemand kan leven, zonder Bavaria 
  Niemand kan leven, zonder Bavaria 

bas 2:  ’t Poesje van de buurman dat heeft buikpijn, buikpijn, buikpijn  
 ’t Poesje van de buurman dat heeft buikpijn, buikpijn
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8. Stadswandeling Innsbruck

Duur: +/- 90 minuten

Goldenes Dachl
Het balkon met het gouden dak is in 1500 gebouwd 
in opdracht van keizer Maximilian I. Vanaf hier had 
hij een prachtig uitzicht over het plein waar 500 jaar 
geleden regelmatig festiviteiten werden gehouden 
zoals toernooien, markten en dansvoorstellingen. 
Bovendien liet hij de gehele stad opnieuw bouwen 
waarbij er geen enkel houten huis meer in de stad te 
vinden was zodat vuur de stad niet eenvoudig meer 
zou kunnen verwoesten.
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Dom zu St. Jakob

Deze dom, die sinds 1964 ook een bisschoppelijke kerk 
is, werd gebouwd tussen 1717 en 1724. Het is een van 
de meest belangrijke barokke kerken van Tirol. In de 
dom is het indrukwekkende graf van aartshertog en 
prins van Tirol Maximilian III te vinden. De fresco’s 
op het plafond en het stucwerk in het gebouw 
behoren tot het barok illusionisme. Daarnaast is het 
beroemde schilderij ‘Maria Hilf’ van Lucas Cranach 
senior hier te vinden. Alleen in Innsbruck zijn al meer 
dan 60 kopieën van dit schilderij op gevels terug te 
vinden.

Tiroler Landestheater

Dit operagebouw was niet het eerste operagebouw 
van Innsbruck. Waar nu het Congres staat, werd in 
1629 door Christoph Gumpp al een operagebouw 
gebouwd. Het gebouw was zo groot dat er zelfs 
wedstrijden met paarden en zeeslagen konden 
worden opgevoerd. Dit bleek echter niet genoeg te 
zijn voor Ferdinand Karl welke dus nog een tweede 
operagebouw liet bouwen op deze plek. Dit alles 
terwijl Innsbruck op dat moment slechts 5000 
inwoners had. 
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Leopoldsbrunnen

Dit ruiterstandbeeld met aartshertog Leopold V werd 
al ontworpen in het begin van de 17e eeuw. In 1893 
werd het echter pas geplaatst op de plaats waar het 
nu nog staat. Voor de maker van het beeld, Caspar 
Gras, was het een grote uitdaging om het paard 
met de voorste benen los van de grond te kunnen 
laten staan. Door uiteindelijk extra lood in de staart 
van het paard te verwerken lukte het hem alsnog. 
Leopold V is overigens begraven in de Jesuitenkirche.

Kaiserliche Hofburg

De Hofburg, een van oorsprong laat middeleeuws 
kasteel,  is in de geschiedenis meerdere keren 
verbouwd in opdracht van onder meer Maximilian I, 
Maria Theresa en keizer Franz Joseph.  Maximilian 
I was hier regelmatig waarbij hij genoot van 

toernooien die buiten de Hofburg werden gehouden. 
Speciaal voor Keizerin Elisabeth, beter bekend als 
Sisi, werden de keizerlijke vertrekken aangekleed 
in rococo stijl. Sisi blijkt er echter maar drie keer te 
hebben overnacht in de Hofburg. Haar man, keizer 
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Franz Joseph, was echter wel vaak in Innsbruck te 
vinden en had een eigen kantoor in de Hofburg. 
 
Hofkirche

In de Hofkirche bevindt zich het tafelgraf van keizer 
Maximilian I wat wordt gezien als een van de 
meest belangrijke Duitse keizerlijke graven uit de 
geschiedenis. Merkwaardig is echter dat Maximilian 

hier helemaal niet begraven ligt. De Hofkirche is 
namelijk pas 40 jaar na zijn dood gebouwd en hij ligt 
begraven in Wiener Neustadt, een stad ten zuiden 
van Wenen. Tijdens zijn leven was keizer Maximilian 

bezorgd over hoe men hem zou herinneren na zijn 
dood. Zodoende gaf hij opdracht om 40 beelden, 
nog groter dan levensecht, te maken welke zijn graf 
zouden moeten versieren. Uiteindelijk zijn er echter 
‘slechts’ 28 bronzen beelden gemaakt. Dit alleen al 
duurde 82 jaar. De immens grote bronzen beelden 
stellen familieleden, voorvaderen en historische 
helden voor. De beelden staan bekend als de 
‘Schwarze Mander’ (zwarte mannen) ondanks dat er 
ook 8 vrouwelijke beelden tussen staan. 

Jesuitenkirche

De Jesuitenkirche is gewijd aan de Heilige Drie-
eenheid; de theologische opvatting dat er één God 
bestaat in drie goddelijke entiteiten: de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest. In de crypte uit het jaar 1636 
zijn 11 vorstelijke personen, waaronder aartshertog 
Leopold V, tevens oprichter van de kerk, en zijn vrouw 
Claudia de Medici en hun zonen begraven.
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Rudolfsbrunnen

Deze fontein is gebouwd in 1877 ter gelegenheid van 
het 500-jarig bestaan van Tirol, destijds verworven 
door Hertog Rudolf IV. 

Triumphpforte

Keizerin Maria Theresia gaf opdracht voor de 
bouw van de boog na twee gebeurtenissen in 1765. 
Allereerst het huwelijk van haar zoon aartshertog 
Leopold en de Spaanse prinses Maria Ludovica, maar 
daarnaast ook de dood van haar echtgenoot Franz 
Stephan. Vandaar heeft de triomfboog twee zijdes: 
een blije maar ook een verdrietige kant.
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Maria-Theresien-Strasse

Prachtige hoofdstraat van Innsbruck van 500 meter 
lang, genoemd naar Keizerin Maria Theresia. Met 
de indrukwekkende bergketen ‘Nordkette’ op de 
achtergrond vormt dit een perfect foto momentje. 

Adeliges Damenstift

Na het overlijden van haar man besloot Maria 
Theresia om een ‘Orde van nobele vrouwen’ op te 
richten. Dit is een religieuze levensgemeenschap 
voor vrouwen die leven zonder een gelofte. Deze, 

voornamelijk dochters van Tiroolse adelen, hadden 
met name de taak om te bidden voor de overleden 
keizer. Momenteel bestaat deze orde nog steeds, 
maar behelst nu nog maar twee vrouwen. Ieder jaar 
wordt er een mis gehouden op de sterfdag van keizer 
Franz Stephan. Tegenwoordig zijn in het gebouw 
het federaal herdenkingskantoor en het ‘Stiftskeller 
restaurant’ gevestigd. 

Extra: gele sterren
Voor de liefhebbers van architectuur zijn op het 
kaartje een aantal gebouwen of pleinen aangegeven 
met een bijzondere architectuur. Dit zijn de gele 
sterretjes op het kaartje. Het is een mix van typische 
Tiroler en moderne architectuur.



Gute Reise


