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Kære DAOS  

PUST Rejser* er et lille kreativt rejsebureau der arrangerer kulturrejser til italien. 

Vi skriver til jer med et tilbud om rabat til DAOS medlemmer på denne særlige rejse til 

instrumentmagerbyen Cremona i Italien, i selskab med solobratchist I DRSymfoiorkestret 

Claus Myrup.  

 
Om rejsen til CREMONA 5-10 maj 2020: 
Normal Pris 10.800 kr.   
Pris for DAOS’ medlemmer er 10.000 kr. 
 
Rejsen er inklusiv: 
• Fly København/Milano t/r samt transfer lufthavn t/r 
• 5 nætter på godt hotel i den smukke by Cremona 
• 3 klassiske koncerter – bl.a i Teatro Ponchielli i Cremona og på Stradivarius 

museet, hvor vi overværer en matiné koncert med musik spillet på museets 
instrumenter. 

• Guidet rundvisning på Museo dei Violini – Stradivarius museet. 
• Besøg og foredrag i 3 forskellige  instrumentværksteder i Cremona. 
• Guidet rundvisning i den fantastiske katedral i Cremona fra 1100-tallet. 
• Foredrag om Monteverdi – ”operaens fader”og født i Cremona.  
• Duo-koncert med Claus Myrup , bratch og pianist. 
• Verdi-udflugt til Villa VERDI i Sant’Agata, hvor Verdi boede i 50 år samt besøg 

på Verdi museet og i den finurlige landsby Busseto hvor vi finder Teatro 
Guiseppe Verdi. 

• Dagsudflugt* til den fantastisk smukke by Mantova, som er på UNESCO’s 
liste over kulturarv. Vi  besøger Dogepaladset og Palazzo 
Te hvor Monteverdi huserede og ser giganternes sal 
med fresker i loftet.  

• Dejlige middage hver aften på diverse gode 
restauranter. 

• Foredrag og guidet rundvisning af og med Claus 
Myrup. 

• Alle entreer og de i programmet beskrevne 



	

	

udflugter og aktiviteter (borset fra Mantova-udflugten som evt.tilvælges. 
 
Byen Cremona huser flere end 62 instrumentbygger-værksteder og overalt er 
man omgivet af referencer til den klassiske musik. Vi skal tilbringe 5 
spændende dage i Cremona & omegn, og vi lover at tiden kommer til at flyve, 
- især i solobratchist Claus Myrups gode selskab. Han guider turen alle dage. 
Selvom man ikke nødvendigvis selv er udøvende musiker, er musikkens 

hemmeligheder fascinerende for alle der holder af musik. Claus Myrup får os til at 
lytte og forstå mere om klang og om lyd - og om musik. Vi kommer rundt omkring 
både instrumenternes tilblivelse og musikernes indflydelse på instrumenterne. Det 

hele spiller sammen. 
Derudover er der mange andre spændende emner at tage fat på i Cremona og omegn, 

som har en af Italiens flotteste domkirker fra 1100-tallet. En underspillet by, som 
PUST rejser har kastet sin kærlighed på. Kom selv og se - og lyt! 

Rejsen er ganske unik og nærmere beskrevet på PUST Rejser’s 
hjemmeside www.pustrejser.dk  

Skriv til info@pustrejser.dk    

- eller ring 31264100  

Ved evt bestilling af rejsen skal man gøre opmærksom på medlemsskabet af DAOS. 

*PUST Rejser er medlem af rejsegarantifonden 

Mange  venlige hilsner  

Pia Scharling / direktør og indehaver af PUST Rejser 


