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Cultuur en sneeuw

WINTERTIJD

Met de kortere dagen en het koudere klimaat is het culturele seizoen weer
geopend. Een uitstekende gelegenheid om het klimaat over de grenzen te
verkennen. En dat gebeurt steeds meer: bij wintersportliefhebbers staan
festivals, stedentrips en bezoekjes aan musea gewoon op de agenda.
111 | Off-piste ontspannen
Culinaire hoogstandjes, culturele uitstapjes, wellness en wandeltochten: steeds
meer wintersporttoeristen kiezen voor
leuke alternatieven voor het skiën
of snowboarden. Op die groeiende vraag
haken de Alpenlanden slim in.

115 | Schitterend
Salzburgerland

Van de Mozartweek tot de Kitzensteinhorn-gletsjer. Salzburgerland is
misschien wel de meest afwisselende
deelstaat van Oostenrijk. Het is geen
toeval dat veel Nederlanders er een
recreatie-woning bezitten.

121 |Skitrends

Het verlanglijstje van de skiër wordt

langer. Over de zoektocht naar ‘beleving’
met gevarieerde activiteiten, flexibele
piste-tijden, langere seizoenen en duurzaam toerisme.

123 | Tropenjaren in
Nederland

Directeur René de Visser van het Zeeuws
Veilinghuis hoopt schilderijen van de
mysterieuze kunstenaar Lee Man Fong te
ontdekken. Diens Nederlandse periode is
nog grotendeels een zwart gat.

125 | Voor de export:
festivals

De grote festivals nemen hun publiek mee
naar het buitenland. Zo start het populaire dancefestival Tomorrowland een
eerste wintersporteditie in Alpe d’Huez.
Dat wordt dansen in de sneeuw.

129 | Cultuuragenda

Après-ski betekent letterlijk ‘na het
skiën’. En dat staat zo’n beetje gelijk aan
drinken en hossen tot je erbij neervalt.
Maar waarom? U kunt zich ook laven aan
kunst en cultuur. De bergen bieden een
bijzonder feestelijk programma.
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Wintersport,
maar dan
anders

Op wintersport en dan de ski’s thuislaten? Het is minder gek dan het
klinkt. Er zijn steeds meer toeristen die wintersportlanden opzoeken
voor andere uitstapjes dan pisteskiën, snowboarden en langlaufen.
En ze worden op hun wenken bediend.
Nog steeds vormen skiën en snowboarden de hoofdmaaltijd voor de wintersporter. Naar schatting valt slechts vijf
procent van alle wintersportactiviteiten
daarbuiten. Toch gaan steeds meer toeristen naar de sneeuw om te wandelen, te
ontspannen en te genieten van gezelligheid. En dat wordt daar ook serieus genomen, zegt Thiebout van den Bergh (57)
van het Oostenrijks Toeristenburo. ‘Er
wordt in Oostenrijk jaarlijks voor een half

miljard euro geïnvesteerd in verbetering
en innovatie van de infrastructuur. Het
“ski-plus-aanbod”, zoals wij dat noemen,
is daarbij zeer belangrijk.’

De familie op stap
Maarten Visser (37) van Zwitserland
Toerisme signaleert dezelfde trend. Zijn
verklaring is dat het bredere aanbod de
behoeften van de lokale bevolking dient.
‘Gebieden doen dit omdat het minder
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Het landschap laat zich het beste verkennen
op langlaufski’s of door te sneeuwwandelen

Thiebout van den Berg: ‘Oostenrijkers sluiten een dagje buiten af aan de keukentafel’
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vanzelfsprekend is geworden dat Zwitserse kinderen leren skiën. Daarnaast
genieten veel actieve senioren van een
wintervakantie in de bergen, zonder daarbij iedere dag de ski’s onder te binden.’
Ook in de Franse Alpen is een verschuiving merkbaar in de samenstelling van
wintergasten, bemerkt Martine Jongbloed
(39) van het Frans Bureau voor Toerisme.
‘Steeds vaker gaat de hele familie op wintersport. Dus niet alleen de kinderen,
maar ook opa en oma. In Frankrijk noemen ze dat en tribu, met de hele stam.’
In Oostenrijk is dezelfde ontwikkeling
aan de gang, vertelt Thiebout van den
Bergh. ‘Het samenzijn en samen met
elkaar avonturen beleven in de winter is
enorm belangrijk geworden. Dat kunnen
hele families zijn, maar ook bevriende
gezinnen. De markt speelt daar op in met
steeds grotere units.’ Met deze ‘units’
doelt hij op luxe chalets, die naast
gemeenschappelijke ruimtes de privacy
van een eigen slaap- en badkamer bieden.

Eten als een local
Hoe meer de oudere toerist een wintersportgebied bezoekt, des te groter is de
behoefte aan wandelgelegenheden buiten
de pistes. Een bezigheid die daar op inspeelt is sneeuwwandelen, vertelt Martine Jongbloed: ‘Dat is supertof om te
doen en kan bovendien best pittig zijn.
Wandelend door de bergen heb je volop
aandacht voor het natuurschoon. Tussen
de middag lunch je in een refuge, een
berghut.’ Ook in Oostenrijk is samen eten
een belangrijk onderdeel van het winterwandelen, aldus Thiebout van den Bergh.
‘Zo’n tocht eindigt dan vaak aan tafel. Je
moet denken aan een gezellige en authentieke keuken waarbij vooral met regionale
producten wordt gekookt. Men vindt het
ook steeds belangrijker om de lokale
bevolking en haar gebruiken te leren
kennen.’ Hij signaleert verder dat in
Oostenrijk het zogenaamde ‘fatbiken’ aan
populariteit wint: fietsen door de sneeuw
op speciaal geprepareerde mountainbikes
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programma’s, schoonheidsbehandelingen en een groot aantal wandelroutes in
de nabije omgeving.
Zwitserland heeft misschien wel de
bekendste kuurtraditie van Europa,
onderstreept Visser: ‘Leukerbad, Bad
Ragaz en Scuol kennen een lange geschiedenis omdat er warmwaterbronnen te
vinden zijn. Nieuw is dat steeds meer
hotels investeren in wellnessvoorzieningen, zoals The Alpina in Gstaad. In
Saas-Fee is in 2014 zelfs de eerste jeugdherberg met spa geopend.’
Eigenlijk kunnen hotels niet meer zonder,
zegt Van den Bergh. ‘Wellness is zo
normaal geworden dat het bijna standaard bij de viersterrenaccommodaties
hoort, en vaak ook bij de luxe chalets
wordt aangeboden. De gast verwacht
dat hij na het skiën lekker de sauna of
het bad in kan gaan.’
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Waaghalzen
De meeste wintersportgebieden bieden
ook vluchten met een parapente aan

met dikke banden. ‘Je bent sportief in
de winterse natuur bezig, ontdekt stille
plekjes waar je gaat, slechts tegen de
huurprijs van de fiets.’ Visser ziet in
Zwitserland het sleeën opkomen, en tipt
de zes kilometer lange sleebaan van Preda
naar Bergün in het kanton Graubünden.
Niet te moeilijk, ’s avonds verlicht en te
bereiken via een heus UNESCO Werelderfgoed: de privaat beheerde spoorlijn
Rhätische Bahn.

Berglucht
Kuren is een vast ingrediënt van de
Europese berggebieden. Wat tegenwoordig wellness genoemd wordt, gaat terug
naar klimaattherapie: baden, sauna’s en
massages in de gezonde berglucht.
Inmiddels zijn veel klassieke kuuroorden
getransformeerd tot complete wellness
resorts. Brides-les-Bains in de Franse
Alpen is daar een goed voorbeeld van.
De in 1894 geopende Grand Spa Thermal
is volledig gerenoveerd en biedt afslank-

Het aantrekken van meer jongeren is
misschien wel de grootste uitdaging van
de wintersportlanden. Alle verkeersbureaus signaleren dan ook een toename
van avontuurlijke activiteiten. Zo kun je
nabij Val Thorens ijsduiken onder het
bevroren oppervlak van Lac du Lou.
Volgens de officiële beschrijving zijn er
geen risico’s aan verbonden, maar kan
het duiken wel gepaard gaan met stevige
emoties. ‘De adrenaline piekt op het
ogenblik dat u de buitenwereld verlaat
om u onder de ijslaag te laten zakken.’
Ook in Chatel wordt deze bijzondere
ervaring aangeboden.
Parapenten, sneeuwscooteren, winterkajakken en ijsklimmen: voor waaghalzen
lijken nieuwe uitdagingen onbegrensd.
Zo word je bij de Fantasticable van
Chatel of de Serfauser Sauser in Serfaus
in een harnas gehesen om met hoge snelheid aan een kabel door het dal te suizen.
Waarom jongeren die behoefte hebben?
Martine Jongboed heeft een nuchtere
verklaring. ‘Doordat de skiliften steeds
sneller zijn geworden, houden wintersporters meer tijd over. Die vullen ze niet
alleen meer met wintersport, maar met
andere activiteiten.’ [MvdT]

Maarten Visser: ‘Sleeën is een nieuwe trend
in Zwitserland’

Martine Jongbloed: ‘De oudere toerist
wandelt liever’
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Salzburgerland staat bekend
om zijn indrukwekkende
aantal skipistes. De Oostenrijkse deelstaat heeft echter
veel meer te bieden, zoals
een prettig klimaat in winter
en zomer én belangrijke
culturele highlights. De stad
Salzburg en de vele festivals
bieden een veelzijdig aanbod
voor vakantiegangers.
Salzburgerland in vogelvlucht.

Sprookjesachtig Salzburg toont rijke geschiedenis
De barokke stad Salzburg is een sprookje
voor liefhebbers van geschiedenis, kunst
en cultuur. Niet alleen werd Mozart in
Salzburg geboren, maar ook de familie
Von Trapp, bekend van The sound of music kwam hier vandaan. In de kleurrijke
Mirabellgarten werd een van de beroemdste scènes uit de film opgenomen.
De straten en pleinen van de historische
binnenstad zijn uitgeroepen tot UNESCO
Werelderfgoed. Schlosspark Hellbrunn
trekt massa’s bezoekers, waaronder veel
gezinnen met kinderen. Van over de hele
wereld komen toeristen kijken naar de
fonteinen van de Wasserspiele. Een van
de hoogtepunten is de 900 jaar oude
vesting Hohensalzburg, met zijn uitbundig gedecoreerde zalen en een indrukwekkend uitzicht over de omgeving.
In Salzburg is de geest van componist
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
nooit ver weg. Twee musea zijn er aan
hem gewijd: het aan weerszijden van de
rivier Salzach gelegen Mozart Geburtshaus en Mozart-Wohnhaus. In Mozarts
geboortehuis zijn naast door hem be-

speelde muziekinstrumenten ook portretten, documenten en brieven te zien.
Gastronomisch heeft de stad veel te bieden: de stad telt gezellige restaurants en
cafés waar bezoekers bij de koffie na een
lunch of diner op een Mozartkugel worden
getrakteerd. Salzburg is een studentenstad en daardoor is het uitgaansleven
gevarieerd en bruisend. Neem het Afro
Café of het Museum der Moderne met
naast een interessante kunstcollectie ook
een hip restaurant.

Hoe bereikt u Salzburgerland?
Auto: Vanuit het noorden (Duitsland, Benelux) ga je via de A8 (München – Salzburg)
naar de grensovergang Walserberg. De stad
Salzburg ligt dan op een steenworp afstand.
Vergeet niet dat een Autobahnvignet verplicht is. Die bestelt u via de ANWB en VAB.
Trein: Reizen met de trein is comfortabel,
ontspannend en goed voor het milieu. Met de
hogesnelheidstrein reist u tot München. U
reist verder in regionale treinen.

Vliegtuig: Het vliegveld ligt op een kwartier rijden van de stad Salzburg. Vanaf de
luchthaven vertrekken in het winterseizoen
bovendien shuttlebussen naar alle bekende
wintersportplaatsen in Salzburgerland.
Vliegen kan vanaf Amsterdam en Brussel via
Wenen of Frankfurt. In het winterseizoen
vliegt Transavia rechtstreeks naar Salzburg
vanuit diverse luchthavens in Nederland en
de buurlanden.
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In de winter lekker koud,
‘s zomers zonnig en warm
In de winter is het in Salzburgerland vrij
koud en droog met ideale omstandigheden voor wintersportliefhebbers.
De stad Salzburg heeft een heerlijk
klimaat door de ligging in een dal ten
noorden van de Alpen. Op de pistes ligt genoeg sneeuw door regelmatige sneeuwval.
De bergtoppen rond Salzburg zijn vaak
langere tijd wit in de winter.
In de zomer kan het heerlijk warm
worden: de temperaturen zijn dan
aangenaam, met 25 graden in de middag,
maar niet zo drukkend als soms in Nederland. In het voorjaar zijn de temperaturen
eveneens aangenaam met gemiddeld
15 tot 20 graden.
In de afgelopen jaren is hard gewerkt
aan de infrastructuur, met de aanleg van
wandel- en fietspaden en voorzieningen

De Krimml waterval
in nationaal park
Hohe Tauern

voor elektrische fietsen. Zo zijn op veel
plekken oplaadpunten aanwezig voor elektrische fietsen. Ook zijn er liften geplaatst
om fietsen naar boven te vervoeren.

Paradijs voor wintersporter
met vele skipistes en liften
Ski Amadé

Salzburgerland telt vele indrukwekkende skigebieden, waar u als skiër – jong of oud,
beginnend of gevorderd – uw hart kunt
ophalen. Het grote aantal skigebieden en de
afwisselende pistes met uitstekende infrastructuur, maken Salzburgerland tot een echt
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wintersportparadijs.Wat te denken van Ski
Amadé met gezellige dorpen, goede accommodaties en 760 kilometer aan skipiste, en
opgeteld 270 skiliften?
In Kaprun kunt u het hele jaar door skiën op
de Kitzensteinhorn-gletsjer van ruim drieduizend meter. Ook Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang is een zeer bekend en populair skigebied met ruim 200 kilometer pistes
en gezellige après-ski met veel bars en clubs.
Het skigebied wordt in de nabije toekomst
samengevoegd met skigebied Zell am See.
Met één speciale skipas, de Salzburg Super Ski
Card, kunnen wintersporters het hele seizoen, of alleen een paar dagen, alle 23 skigebieden bezoeken en op meer dan 2.700
kilometer skiën. Door de gunstige ligging is
er een grote sneeuwzekerheid en een prettig
klimaat. De zesduizend ski- en snowboardleraren in het gebied zorgen ervoor dat
iedereen op het juiste niveau les kan krijgen.

‘Salzburgerland is
steeds meer in trek
als zomerbestemming.
Investeren in
vastgoed is bovendien
tastbaar. Je hebt zelf
veel plezier van een
tweede huis en geld op
een spaarrekening
levert bijna niets op.’
Gerard Haagsma,
Second Home invest
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Bijzondere festivals in de omgeving
Ieder jaar vinden er in Salzburgerland
bijzondere festivals plaats. Het absolute
hoogtepunt vormen de Salzburger Festspiele. Al bijna een eeuw komen muziekliefhebbers uit de hele wereld naar de
oude binnenstad van Salzburg voor dit
klassieke muziekfestival. In de zomer van
2018 werden ruim 260.000 kaarten
verkocht.
Met talloze markten, een jazzfestival, de

Mozartweek, oogstfeesten en een filmfestival is er voor iedereen wat te beleven.
Jazz & The City vindt ieder jaar in oktober plaats. Jazzliefhebbers worden
verwend met veel optredens in gezellige
wijnbars of sfeervolle kerken.
Eind januari is het dan weer tijd voor de
Mozartweek, waar de muziek van de componist nieuw leven wordt ingeblazen.

BRON: TOURISMUSSTATISTIK LAND SALZBURG, 2017-2018

De jonge Mozart is vereeuwigd voor het
stadhuis in St. Gilgen

2,4 miljoen

Lawinebestendige huizenmarkt
Winter
Zomer

Per jaar boeken Nederlanders 2,4 miljoen
overnachtingen in Salzburgerland. Het merendeel van de Nederlanders zoekt er winters
vertier.

+ 20,7 %
De afgelopen tien jaar nam het aantal overnachtingen in Salzburgerland met 4,8 miljoen
toe.

De vastgoedcrisis ging volledig aan Oostenrijk
voorbij. Door de schaarste op de markt en het
geringe aantal huizen dat gebouwd mag worden, is de vraag naar woningen erg groot. ‘De
prijzen stijgen ieder jaar met drie tot vijf procent, ook tijdens de crisis bleef dat zo. Oostenrijk is een stabiel land en dat maakt een investering in het land zeer waardevast’, zegt
Rob Feirabend van Jäger AlpinLodges.
De projectontwikkelaar verkoopt woningen in
het duurdere segment, óók in Salzburgerland.
Appartementen in nieuwbouwcomplexen met
vele extra’s en goede service zoals je die in
een luxe hotel verwacht: met een bar, restaurant, fitnessruimte, receptie, verse broodjes en
de ochtendkrant bij het ontbijt. ‘Klanten kopen
hier een appartement dat een groot deel van

het jaar wordt verhuurd’, aldus Feirabend.
‘Deze woningen zijn zelf ook van alle gemakken voorzien: ze zijn ruim opgezet met in de
keuken inbouwapparatuur, een luxe espressomachine, vaatwasser en een sfeervolle open
haard in de woonkamer.’
Eigenaren kunnen ten minste vier weken
per jaar gebruik maken van hun appartement.
Willen ze er toch last-minute naartoe gaan en
staat het appartement een week voor vertrek
nog leeg, dan kunnen ze er zelf ook in. Alles
wordt geregeld, van het onderhoud, tot de
schoonmaak en de inventaris. ‘Ze hebben dus
geen zorgen over kosten voor extra onderhoud of de aanwezigheid van genoeg servies
in de keuken. Deze zorgen worden allemaal
door ons weggenomen.’

Nederland gaat graag naar Oostenrijk
Oostenrijk is erg populair bij Nederlanders: Na Duitsland en Oostenrijk heeft
Nederland het grootste aandeel in de statistieken: 8,4 procent van de overnachtingen betreft Nederlandse toeristen. Een
tweede huis kopen voor al of niet gedeeltelijke verhuur is daarom een goede
investering.
Afhankelijk van de overeenkomst kan een
deel van de Oostenrijkse btw door
kopers van woningen met een toeristische
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status (en die verhuurd worden) teruggevraagd worden. Over het eigen gebruik van
de woning is geen btw terug te vorderen.
In Oostenrijk profiteren buitenlandse
huizenbezitters van enkele aftrekposten
waarmee zij de verhuurinkomsten kunnen verlagen. Ook mag de hypotheekrente
over de recreatieve woning afgetrokken
worden. Over het restant is de eigenaar
inkomstenbelasting verschuldigd, waarbij
een belastingvrije voet van toepassing is.

Een chalet als tweede huis
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Skiërs en snowboarders nemen steeds vaker een verlanglijstje mee naar hun wintersportbestemming. Ze willen
variatie in ski-activiteiten, flexibele pistetijden, langere
seizoenen en een meer duurzame beleving. Acht vragen
en antwoorden.

1

Zit de wintersport weer
in de lift?

Het lijkt er wel op. Neem Oostenrijk, dat
met 58 procent marktaandeel onze populairste wintersportbestemming is. Het
land rapporteerde het afgelopen jaar een
recordaantal boekingen uit Nederland:
ruim 1,1 miljoen. Ook Frankrijk meldt een
stijging van het wintertoerisme, in seizoen
2017-2018 werden er 11 procent meer
Nederlandse verblijven geboekt dan een
jaar eerder. Zwitserland mocht ruim 2
procent meer Nederlanders verwelkomen,

maar heeft de dure Zwitserse Frank tegen.
De Zwitserse skigebieden investeren fors
in skiliften, pistebully’s en bergrestaurants, terwijl de prijzen voor skipassen
gelijk blijven.

2

Zijn die gasten de skivakantie anders gaan
beleven?

Toch wel. De gemiddelde Nederlander
gaat vaker op wintersport, maar blijft korter. Ook overnacht hij meer luxueus dan
voorheen. Dat laatste uit zich in betere ac-
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Genieten op hoog niveau
Culinaire hoogstandjes plus een majestueus uitzicht: dit zijn de opvallendste
pisterestaurants van Europa.
Dineren zoals James Bond, met een martini
shaken not stirred? In de strak ontworpen Ice
Q bovenop de Gaislachkogl nabij Sölden
waant de bezoeker zich even 007. Niet
vreemd, want een belangrijke scène uit de
Bond-film Spectre werd hier opgenomen.
Geschiedenis, uitzicht, twee Michelin-sterren:
L’Atelier d’Edmond heeft het allemaal.
Gesitueerd in het traditionele bergdorp
Le Fornet,Val d’Isère, presenteert chef Benoît

Vidal eersteklas cuisine in een authentieke
setting.
Fiore di Pietra bovenop Monte Generoso
is ook wel bekend als de Stone Flower vanwege de hypermoderne architectuur van Mario Botta. Sterrenchef Luc Bassan verwerkt
veel Italiaanse invloeden, terwijl zijn restaurant uitkijkt op de Noord-Italiaanse meren.
Familierestaurant Chez Vrony in Zermatt
heeft een lange historie, een kaart vol lokale
specialiteiten en biedt uitzicht op de Matterhorn. Er wordt organisch gekookt en het
malse vlees komt uit de eigen Alpenwei.

commodaties, een regelmatig bezoek aan
goede restaurants en een grotere behoefte
aan variatie.

3

Variatie in skiën?

Ook dat is
mogelijk:
eerst skiën in
de Alpen
om ‘s middags
te zonnebaden
aan de Côte
d’Azur
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Juist. Wat te denken van het uit
Noorwegen overgewaaide skijøring: op
ski’s voortgetrokken worden door een
paard. Of speed flying: een combinatie
van skiën en paragliden. Wie wil, kan zelfs
op ski’s naar een yogakamp.

4

Het wordt dus drukker,

hoe gaan de wintersportgebieden daarmee om?
Door spreiding van toeristenstromen te
stimuleren. In veel Franse en Zwitserse
gebieden bieden ze flexibele skipassen
aan. Daarmee kun je zelf kiezen op welke
dagen je de piste op gaat. De druk om te
moeten skiën – omdat er nu eenmaal
betaald is voor een skipas – wordt hiermee weggenomen. Skiliftexploitanten in
Zwitserland bieden vaker dynamische
prijsmodellen aan waarbij de prijs van de
skipas afhankelijk is van de verwachte
drukte. Die prijsflexibiliteit komt ook in
Oostenrijk veel voor. In het Zillertal kun
je bijvoorbeeld aan ‘early morning skiing’
doen. Vroege vogels hebben dan een
maagdelijke piste voor zichzelf, tegen een
gunstige prijs.
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5

Welke rol speelt duurzaamheid in de wintersportgebieden?

Het staat er al jaren op de agenda. In
Oostenrijk won het plaatsje Werfenweng
al sinds 2003 tal van duurzaamheidprijzen. Het Franse Tignes-Val d’Isère
kreeg in 2016 als eerste skigebied ter
wereld een Green Globe Award voor
energiebesparing en natuurbescherming. In Morzine, vlakbij de Zwitserse
grens, biedt hotel Le Dahu zijn gasten
een stevige korting aan wanneer ze per
elektrische auto naar de pistes afreizen.
En elf Zwitserse wintersportplaatsen
zoals Bettmeralp, Wengen en Zermatt
zijn geheel autovrij.

6

Hebben ze last van de
klimaatverandering?

Ze zijn in elk geval op warmere winters
voorbereid. Alle voorname wintersportgebieden, vooral die in Oostenrijk,
beschikken inmiddels over sneeuwkanonnen. Overigens is het begrip ‘kunstsneeuw’ onjuist: dit suggereert het
gebruik van chemicaliën terwijl de opgespoten sneeuw uit zuiver water bestaat.

7

Wordt het skiseizoen
langer gemaakt?

Het lijkt er op dat de lente, met zijn langere dagen en zachtere temperaturen,
steeds nadrukkelijker wordt benut. Veel
Franse en Oostenrijkse bergdorpen organiseren in dat seizoen festivals en tentoonstellingen. Skipassen zijn dan vaak
gratis voor kinderen. Ook volwassen
beginners kunnen gratis skiles krijgen.

8

En als we toch een stad
willen bezoeken?

Zo’n 80 kilometer ten zuiden van de
Franse pistes vind je Nice. Als je wilt kun
je ‘s ochtends skiën en ’s middags aan het
strand liggen. Lyon, Annecy, Salzburg en
Grenoble zijn andere boeiende culturele
hotspots die niet zo heel ver van de skigebieden af liggen. In Innsbruck is het
zelfs mogelijk om vanuit de stad de pistes
te bestijgen. [MvdT]
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Op zoek naar Lee Man Fong

W E E K B L A D

Ter
Zake
WINTERTIJD

We weten relatief weinig over de ‘Nederlandse jaren’ van de Chinees-Indonesische kunstenaar
Lee Man Fong. Een tentoonstelling van zijn werk in Den Haag moet daar verandering in
brengen. De organisator hoopt bovendien op nieuwe informatie over Lee Man Fong.
met een ‘haring-etende man’ te zien.
Het Zeeuws Veilinghuis bereidt een boek
voor over Man Fongs Nederlandse jaren. ‘Er
zijn echter nog veel onduidelijkheden over
deze periode. Mensen kunnen ons helpen
aan foto’s, catalogi of andere informatie
over zijn leven hier.’ Bovendien vermoedt de
directeur dat er nog veel onontdekte schilderijen in Nederland zijn. Wie weet heeft u
zomaar een echte Lee Man Fong boven de
haard hangen. ‘Het loont absoluut om zo’n
schilderij te laten taxeren.’
Tentoonstelling Lee Man Fong 19, 20,
25, 26 en 27 oktober 2018. Te zien bij
ANNA@KV2, Korte Vijverberg 2, Den Haag.
Geopend van 13.00 tot 17.00 uur. [EE]

In dit werk uit 1950, Rustende paarden, is een
Nederlands thema in oosterse stijl geschilderd.
Het schilderij bracht een hamerprijs van
160.000 euro op.

19 10 2018
03 03 2019

WILLEM VAN
ORANJE IS HIER!

Mauritshuis, Den Haag - Siegerlandmuseum, Siegen (Duitsland) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag

De in China geboren Lee Man Fong (19131988) was paleisschilder van de eerste
Indonesische president Soekarno. Bij
verzamelaars in Zuidoost-Azië is zijn schilderkunst geliefd. ‘Zijn werk is in trek bij
kopers’, weet René de Visser, directeur van
het Zeeuws Veilinghuis, dat is gespecialiseerd in schilderijen uit voormalig Nederlands-Indië. ‘In de zomer van vorig jaar
veilden we zijn werk De adelaar voor
450.000 euro.’
De kunstschilder heeft een typische Chinese
stijl, met een voorliefde voor dieren. Maar
hij maakte ook impressionistische schilderijen. Rond 1950 verbleef hij enkele jaren in
Nederland. In die tijd maakte hij ook Hollandse taferelen: zo is in Den Haag een werk
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Ski’s af, dansschoenen aan

Ter
Zake
WINTERTIJD

Het betoverende thema van
Tomorrowland 2018 was de
magische onderwaterwereld

Wintersportvakanties staan naast hun sportieve activiteiten ook bekend om het feest aan het
eind van de dag. Festivals spelen daar handig op in met evenementen die beide belevenissen
combineren. Zo organiseert Tomorrowland dit jaar voor het eerst een wintersporteditie in
Alpe d’Huez.
De après-ski is vaak het hoogtepunt van een
dagje op de piste. Na een lange dag skiën of
snowboarden neerploffen met een borreltje
of nog even dansen in een houten blokhut.
De broers Michiel en Manu Beers van het
populaire Belgische dancefestival Tomorrowland vinden dat ook. Verzot als zij zijn
op wintersport, bedachten de broers dat
hun zomerfestival, goed voor 400.000 bezoekers uit 120 landen, ook best eens in de
sneeuw kan plaatsvinden. Maar waar te beginnen als je gewend bent aan zomerse omstandigheden?
In het Franse skigebied Alpe d’Huez, zo
bleek. Hun plan voor het winterfestival lag
al geruime tijd in de ijskast, toen enkele
wintersportondernemers en exploitanten

met hetzelfde idee bij hen aanklopten. Alpe
d’Huez zoekt een jonger publiek en dacht
daarbij aan Tomorrowland. Het festival
moest kleinschaliger worden dan zijn
zomerse evenknie, met zo’n 30.000 bezoekers in drie dagen, maar wel met de kenmerkende grote podia en aankleding die
bezoekers van Tomorrowland gewend zijn.

Logistieke operatie
Hoewel Tomorrowland met veertien edities
ervaring heeft met het organiseren van festivals, vroeg het winterfestival om andere
maatregelen. Wat te denken van het vervoer
van podiumonderdelen door de sneeuw?
Hoe om te gaan met winterse omstandigheden tijdens het opbouwen? En zijn de
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FOTO: LAURENT SALINO - CYRILLE QUINTARD _ ALPE D’HUEZ TOURISME

C O M M E R C I Ë L E

Alpe d’Huez ligt rond de Pic Blanc,
dat op 1.860 m hoogte een fantastisch
uitzicht biedt op de Alpen

Aan de locals
wordt
gevraagd of
ze bereid zijn
hun lodge te
verhuren

bezoekers bereid om een hele week bij het
festival te blijven? Gaan ze behalve dansen ook nog skiën en snowboarden? Na
twee jaar voorbereiding besloot de organisatie het plan door te zetten. In totaal
komen er vijf podia, waarvan er twee
opgebouwd worden rondom een skilift.
Ook krijgen drie lodges de functie van
podium. Debby Wilmsen (36) van
Tomorrowland: ‘De pistes worden opgetuigd in de huisstijl van ons dancefestival:
naar thema, compleet met grote decorstukken, verlichting en echte bomen.’

Europees jasje
Er zijn kaarten voor vier of zeven dagen,
voor respectievelijk 685 en 825 euro. Dat
is inclusief de entree, een skipas en een
verblijfplaats. Vanuit Nederland rijden er
bussen vanuit Amsterdam, Eindhoven en
Rotterdam. Er is ook een charter naar
Lyon, vanaf de luchthaven van Rotterdam. ‘We beseffen dat we veel van bezoekers vragen, maar tot nu toe lijken ze
vooral verheugd op een wintereditie’,

Méér decibellen in de sneeuw
Tomorrowland is niet het enige wintersportfestival. Oostenrijk kent vele festivals die
sport en muziek combineren, zoals Rave on
Snow in december en Snowbombing, dat
begin april 2019 in Mayrhofen plaatsvindt.
Liever naar Zwitserland? Polaris Festival
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biedt in december soelaas met techno-dj’s,
Caprices Festival laat in april 2019 de
grondvesten van de Alpen trillen. Zelfs de
Schotse hooglanden bieden met Groove
Cairngorm twee dagen lang feest in de
sneeuw, op 22 en 23 februari 2019.

aldus Wilmsen. Tomorrowlands winterfestival trekt naar verwachting bezoekers uit
Frankrijk, België, Nederland en Engeland.
Een veel ‘Europeser’ publiek dan de zomereditie, waar de hele wereld op af komt.
‘Wintersport is meer ingebakken op ons
continent dan in bijvoorbeeld Brazilië of
Australië’, verklaart Wilmsen. Opvallend
aan het winterse festival is dat Alpe d’Huez
een week lang geprivatiseerd wordt: het
gehele gebied is dan geclaimd door de
organisatie. Anders dan bij een skireis
zullen het enkel festivalbezoekers zijn die
je op de piste ziet.

Lodges huren
Niet alleen de omgeving, ook het prijskaartje
wijkt af van de zomereditie. Doordat het
festival kleinschaliger is, worden er
andere en bovendien minder dj’s geboekt.
De kosten voor de logistieke operatie zijn
juist weer hoger. De organisatie houdt zich
ter plaatse bezig met andere zaken, zoals
accommodatie en vervoer. Aan mensen uit
het dorp wordt gevraagd of ze hun lodge
willen verhuren – iets wat bij de zomereditie
met een camping geregeld is. Volgens
Wilmsen werken veel bewoners daaraan
mee. ‘We proberen nu de laatste mensen te
overtuigen, zodat we nog meer mensen kunnen ontvangen. Er is een flinke wachtlijst.
Dat steunt ons in de overtuiging dat wintersport en een festival prima samengaan.’ [LO]
Tomorrowland Winter vindt plaats
van 9 t/m 16 maart 2019.
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Cultuuragenda

GRAZ

Met de klok mee: Julie, Grafin von Woyna van Friedrich von Amerling (1832), Untitled/Marilyn Monroe
(1967) en Red Lenin (1987), beide van Andy Warhol

WINTERTIJD

NEDERLAND

Ode aan
Armando
Het retrospectief dat Museum
Voorlinden in het voorjaar van 2019
aan Armando wilde wijden ter ere van
diens 90ste verjaardag is vervroegd.
Omdat de veelzijdige kunstenaar op
1 juli 2018 overleed gaat de tentoonstelling in november al open. Het Boris
Eifman Ballet danst in Carré het ballet
Anna Karenina. In de energieke
choreografie naar Tolstojs roman staat
de liefdesdriehoek centraal. Het grootste ijssculpturenfestival van Europa
staat deze winter in Zwolle. Thema van
het festival dit jaar is ‘wereldberoemde
verhalen’. Met 275.000 kilo ijs en
275.000 kilo sneeuw worden o.a.
Robin Hood, Romeo en Julia en de
Drie Musketiers tot leven gebracht.
Armando’s ‘Gestalt’ (2001) in de beeldentuin van Museum Voorlinden

OOSTENRIJK

GESTALT VAN ARMANDO - COLLECTIE MUSEUM VOORLINDEN

RED LENIN / UNTITLED FROM MARILYN MONROE / JULIE COUNTESS OF WOYNA – NEUE GALERIE

Après-ski kunt u ook anders vieren. In een museum. Of
in een galerie, filmzaal of circus. De wintersportgebieden
bieden komend seizoen een interessant cultureel
programma. Zeer de moeite waard, en schnapps drinken
in een bomvolle Stube kan altijd nog. [NK]

Ter
Zake

Van het circus tot
portretfotografie
Het Winterfest is een van de beroemdste circusfestivals ter wereld. Al meer dan 15 jaar
komen de meest uiteenlopende circusgroepen en artiesten bij elkaar in een tent in de
Volksgarten in Salzburg, waar optredens te zien zijn die variëren van pure acrobatiek tot
meer poëtische vertellingen. Heel ander avontuur biedt de European Outdoor Film Tour
in Innsbruck, waar korte films over gletsjer-mountainbiken en een hike-and-flytour in het
Karakoramgebergte worden gedraaid. Zin in kunst? In de tentoonstelling Who are you?
Two centuries of portraits wordt in Graz nader ingegaan op de portretkunst, van historische portretten tot selfies.
WINTERFEST 28 november t/m 6 januari 2019 in Salz burg
EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 11 november in Congress, Innsbruck
WHO ARE YOU? t/m 10 maart 2019 in Neue Galerie, Joanneumquarter, Graz

ARMANDO 3 november t/m 10 maart
2019 in Museum Voorlinden, Wassenaar
ANNA KARENINA 20 & 21 november
in Carré, Amsterdam
IJSBEELDEN FESTIVAL 15 december
t/m 3 maart 2019 in IJsselhallen, Zwolle
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ZUID-DUITSLAND

Dalí’s beelden
kijken uit over
de vallei van
Courchevel

DALI: FEMME EN FLAMMES / 10 ANS D’ART AU SOMMET COURCHEVEL

Klassiek
op locatie
In het Richard-Strauss-Institut,
gehuisvest in diens eigen villa, wordt
deze winter volop gemusiceerd. Op het
programma staan de cellosonates van
Chopin en Beethoven plus een liederenavond. In Werdenfels geeft de
Münchner Symphoniker een uitvoering van werk van Dvořák en anderen.
Ook is daar een nieuwjaarsconcert met
klassieke én filmmuziek.
Strauss’ woonhuis in Beieren

FRANKRIJK

Dalí op de bergtop
Op de bergtop waar in Courchevel tien jaar geleden een ‘openluchtmuseum’ werd geopend,
staan dit jaar beelden van Salvador Dalí in de sneeuw. De ontwikkeling van het bergtoerisme staat centraal in een tentoonstelling in Houches, Quelles Histoires!, en de
expositie GMHM 1976-2016 in Chamonix belicht de activiteiten van de Groupe Militaire
de Haute Montagne.
DALÍ: 10 ANS D’ART AU SOMMET 8 december t/m 22 april 2019
LE TOURISME AUX HOUCHES t/m 3 mei 2019 in Musée Montagnard des Houches
GMHM 1976-2016 t/m eind december in Espace Tairraz in Chamonix-Mont Blanc

SINFONIEKONZERTE/KAMMERKONZERTE 9 november t/m 7 januari
2019 in het Richard-Strauss-Institut,
Garmisch-Partenkirchen
MÜNCHNER SYMPHONIKER
Kongresshaus Festsaal, Werdenfels

ART SITE FEST / PALMYRA: MISSING MONUMENTS BEFORE AND AFTER
/ JOSEPH EID / AFP – MUSEO EGIZIO,TURIJN

ITALIË

Kritische camera
In Turijn zijn als onderdeel van het Art Site
Fest foto’s te zien van de Libanese fotograaf
Joseph Eid. Hij legde de recente verwoesting van de Syrische stad Palmyra vast.
Hij laat zien hoe jonge en oude mensen proberen het gewone leven weer op te pakken
te midden van het puin. Daardoor zijn diens
foto’s een toonbeeld van hoop. Eveneens
geëngageerd: Collateral Damages, de
zwart-wit foto’s van Ugo Lucio Borga,
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genomen in Afrika en Zuid-Amerika. De
foto’s zijn een selectie uit 35 reportages die
Borga maakte in landen in oorlog en die
door humanitaire crises zijn getroffen.
ART SITE FEST Joseph Eid, t/m 25 november in Museo Egizio, Turijn
COLLATERAL DAMAGES t/m 21 maart
2019 in Museo Archeologico Regionale,
Aosta

Veldhuis & Kemper

Guido Weijers

Thomas Acda

Howard Komproe

Peter Pannekoek

Yentl en de Boer

BROU DE NOIX SUR PAPIER / PIERRE SOULAGES - FONDATION PIERRE GIANADDA

23 t/m 26 jan

18 t/m 30 dec

7 & 8 dec

5 nov

Rotstekeningen van de eerste holbewoners en het abstracte werk
van Picasso en Cézanne inspireerden Pierre Soulages

ZWITSERLAND

Zwart-wit in
de sneeuw
In Martigny, net over de grens bij het Franse Chamonix,
is een retrospectief te zien van het werk van de Franse
abstracte kunstschilder Pierre Soulages (1919), bekend
door zijn gebruik van het zwart. In Zermatt worden onder
leiding van een Engelstalige gids historische wandelingen
aangeboden, en in Sankt Moritz en omgeving geeft tussen
kerst en nieuwjaar The Sinfonia Engiadina klassieke concerten, waaraan musici van gerenommeerde orkesten
meewerken. In Bern schenkt het Kunstmuseum aandacht
aan het werk van de Zwitserse kunstenaar Ferdinand
Hodler (1853-1918). Centraal staan diens parallellistische
composities waarin hij trachtte het eeuwige in de natuur
uit te drukken.
SOULAGES UNE RÉTROSPECTIVE t/m 25 november
in Fondation Gianadda, Martigny
GUIDED VILLAGE TOUR vanaf 11 december, Tourist
Office Zermatt
THE SINFONIA ENGIADINA 28 t/m 30 december
in St. Moritz
HODLER: PARALLELLISMUS - t/m 13 januari 2019
in Kunstmuseum, Bern

31 okt t/m 3 nov

9 t/m 11 mei

Cabaret
in DeLaMar
Theater

Bestel nu je kaarten op delamar.nl

Studiemiddag

Joods erfgoed in Nederland
Zondag 11 november 2018, LJG Synagoge in Amsterdam

De boeiende geschiedenis van
het jodendom in Nederland
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Incl.
boek t.w.v.
€ 39,99

Beleef een boeiende middag in de prachtige nieuwe synagoge
van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Awraham
Soetendorp (foto), emeritus rabbijn van de Liberaal Joodse
Gemeente van Den Haag, en historicus Jan Stoutenbeek,
auteur van de Gids van joods erfgoed in Nederland, belichten
de veelzijdige positie van joden in de Nederlandse samenleving
en de culturele en economische bijdrage die zij hieraan hebben
geleverd.
De lezingen worden afgewisseld met virtuoze muziek van joodse
componisten uit de negentiende en twintigste eeuw, uitgevoerd
door het Leo Smit Ensemble. Eleonore Pameijer (foto) leidt elk
muziekstuk kort in.

Een van de grootste recente successen van Het Nationale Ballet:

La Dame aux Camélias

ANKEILER.indd 23

Prijzen:

1 persoon

2 personen

Abonnees:

€ 60

€ 80

Standaard:

€ 70

€ 90

Alle prijzen zijn inclusief één
exemplaar van de Gids van
joods erfgoed in Nederland
(t.w.v. € 39,99), dat vooraf wordt
toegezonden. Dit naslagwerk,
inmiddels de aangevulde tweede
editie (496 pagina’s), biedt een
uitstekend leesbare geschiedenis
van joden in Nederland.
Aangrijpend en virtuoos dansdrama

MELD U AAN VIA:

WWW.ELSEVIERWEEKBLAD.NL/JOODSERFGOED
of bel 020 - 2248001
Elsevier is een geregistreerd merk van
Elsevier B.V. en wordt gebruikt onder licentie.

De klassieker La Dame aux Camélias van choreograaf en
‘verhalenverteller’ John Neumeier is een van de grootste
recente successen van Het Nationale Ballet. Wereldwijd
wordt dit aangrijpende dansdrama, op de pianomuziek van
Chopin, gedanst door gerenommeerde gezelschappen. De
avondvullende productie, gebaseerd op de gelijknamige
roman van Alexandre Dumas fils, vraagt om topprestaties
van de solisten en om een intense inleving in het verhaal
over een gedoemde liefde - een uitdaging voor solisten als
Igone de Jongh en Anna Tsygankova. Met maar liefst 450
prachtige kostuums is de publiekslieveling vanaf 13 oktober
terug op het toneel van Nationale Opera & Ballet.

Voor meer informatie operaballet.nl
of bel 020 6255 455
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