ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

RUTA HANDEL
A LONDRES
amb Joan Vives
Del 6 al 9 de desembre de 2019
4 dies | Dif. Horària: -1 hora

Visitar Londres i assistir al Messies participatiu del “Royal Albert Hall” és una
oportunitat magníﬁca per gaudir de la dimensió gloriosa més genuïna de la
música de Handel i alhora l’ocasió de reviure els espais on es va desplegar tota la
seva activitat creativa. Si rellegiu la seva biograﬁa, espais com l’antic “King’s
Theater” o el “Covent Garden” on es varen estrenar les seves òperes i oratoris,
“Green park” on es va interpretar per primera vegada obres com la
“Watermusic” o la “Música pels reials focs artiﬁcials”, l’església de Sant Jordi on
ella anava habitualment a missa, o la mateixa abadia de Westminster on es
varen interpretar els himnes per a la coronació del rei Jordi II o les exèquies per
a la reina Carolina el 1737.... son els punts de referència que constitueix el ﬁl
conductor per a un cap de setmana genuïnament londinenc, en el que mentre
reviurem els espais i la llum que va inspirar Handel, també podrem sentir una
de les versions més imponents que es fan al món de la seva obra més
antològica, l’oratori “El Messies”.
Inclou l’entrada al Messies Participatiu!

ENS ACOMPANYA… Joan Vives
Músic, locutor-redactor de Catalunya Música i divulgador musical.

Baraka Club de Viatges - 93 343 52 00 - www.baraka.cat - reserves@baraka.cat

ESPECIALISTES EN VIATGES DE SOMNI

CULTURA - NATURA - EXPERIÈNCIES

LA RUTA DE HANDEL A LONDRES
La música de Handel és fascinadora! Per això avui, 260 anys després de la seva mort,
segueix despertant el mateix atractiu que en el moment en que va sorgir. Les seves atractives
melodies, una variada paleta expressiva, el caràcter sempre extravertit de la seva sonoritat i
altres trets diversos... son els ingredients de la seva èpica sonora. La mateixa que ens pot
portar després de sentir l’oratori “El Messies” a parlar de música gloriosa.
Carl Ferdinand Pohl, en el seu llibre “Haydn a Londres”
de 1867, explicava que quan Haydn va assistir a l’acte de
record i homenatge a Handel que es feia cada any (des
de 1783) a l’Abadia de Westminster, en sentir l’Al·leluia
del “Messies” amb 500 cantaires, va plorar aclaparat per
tanta emoció i va exclamar: “Ell és el mestre de tots
nosaltres”. Això passava l’abril de 1791, durant el primer
del dos viatges de Haydn a Londres. I de fet, aquella
reacció es va anar repetint en totes les persones que a
través del temps l’han anat descobrint. Una altra ﬁgura
com Felix Mendelssohn, durant les seves sovintejades
visites a Anglaterra durant la 1a. meitat del s. XIX, també
va tenir l’oportunitat de sentir el “Messies” en
interpretacions de ﬁns i tot 300 cantaires.
Des que el Messies es va estrenar a Dublín el dia 13
d’abril de 1742 i l’any següent a Londres, aquest oratori
de Handel mai no s’ha deixat d’interpretar, a la capital
britànica, ﬁns els nostres dies.

HANDEL BRITÀNIC
Handel va arribar a Londres per primera vegada a ﬁnals de 1710. Seria però a partir de 1712
quan ﬁxaria la seva residència a la capital britànica i a partir de 1723 quan aniria a viure a la
casa del carrer Brook on moriria l’abril de 1759. Encara que el rei Jordi I ja li havia promès, va
ser el seu ﬁll Jordi II qui li va concedir la nacionalitat britànica el 1727. Les seves despulles
varen ser enterrades a la capella dels poetes i músics de l’Abadia de Westminster, on encara
descansen.
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DIA 1. BARCELONA - LONDRES
Presentació a l’aeroport de Barcelona, mostrador de la companyia Vueling per a fer els tràmits
de facturació de l’equipatge i recollida de targes d’embarcament, 2 hores abans de la sortida
del vol en direcció a Londres:
BARCELONA – LONDRES – SORTIDA: 12:40 h. – ARRIBADA: 14:00 h.
A l’arribada, ens desplaçarem ﬁns al
nostre hotel per instal·lar-nos. Una
breu caminada ens portarà al Covent
Garden, barri londinenc copat de
botigues, artistes de carrer i diversos
elements d’entreteniment, que veurem
ja amb tota la decoració nadalenca, i
passarem pel costat del Royal Opera
House coneguda també com
“Covent Garden”, teatre seu de la
companyia reial d’òpera i també del
ballet d’Anglaterra.
Sopar (lliure). Allotjament a l’hotel.

DIA 2. (LONDRES) VISITA CIUTAT - XERRADA SOBRE HANDEL
Esmorzar a l’hotel. Avui passarem el dia
sencer fent un seguit de visites als llocs
més emblemàtics de Londres, relacionats
amb la vida i obra del compositor.
Museu de la Casa Handel
Actualment seu dels museus dedicats a
Handel i a Jimi Hendrix, separats per un
mur només i 200 anys, l’edifici ret
homenatge a dos dels músics que van
triar aquesta casa a Londres (Handel hi
va viure 36 anys), i que van canviar el
decurs de la música.
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St George’s Church, Hanover Square
De totes les personalitats que assistien a la seva missa, probablement la més coneguda va ser
George Friderick Handel, que ràpidament es va involucrar en els assumptes de la parròquia,
on no només va composar un tema per al seu orgue, sino que disposava del seu propi banc a
l’església.
The Foundling Museum
Aquest museu explora la història del Foundling Hospital, el primer de tot el Regne Unit
dedicat a la caritat infantil, i primera galeria d’art oberta al públic. Dins hi trobarem la
col·lecció "Gerald Coke Handel" amb milers d'objectes i documents de Handel (manuscrits,
música impresa, etc...)

Westminster Abbey
Hi trobarem la tomba del compositor, que ha estat i continua sent, testimoni mut de les grans
celebracions i cerimònies que acull l’església reial, Patrimoni de la Humanitat amb més de mil
anys d’història.
Green Park i St James’s Park
El parc, ubicat al costat del Palau de Buckingham, entre Hyde Park i St. James’ s Park, és un
dels parcs reials de Londres. Tot i tenir un origen pantanós on s’hi enterrava els leprosos de
l’Hospital St.James, es va delimitar com a espai de caça per part del rei Enric VIII al s. XVI, i ha
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vist durant la seva existència la celebració de duels, essent també refugi per als lladres.
Actualment és un parc tranquil i segur on es pot passar una tarda plàcida tot passejant.
King's Theatre, Haymarket (actualment Her Majesty's Theatre)
Des de la seva construcció el 1705, hi ha hagut quatre teatres en el mateix lloc. L’actual va ser
alçat per Sir Herbert Beerbohm Tree, per acollir les produccions espectaculars de
Shakespeare i altres adaptacions literàries, i es va inaugurar el 1897. Actualment acull en
exclusiva les representacions de l’obra “El Fantasma de l’òpera” (en cartell des de 1986).
Dinarem en grup, i el farem en una pausa, en el decurs de la visita. Al capvespre ens espera
una xerrada musical del nostre especialista acompanyant Joan Vives sobre l’obra a la que
assistirem l’endemà, "El Messies" de Handel.
Sopar (lliure) i allotjament a l’hotel.

DIA 3. (LONDRES) ST. PAUL - ST. LAURENCE - MESSIES PARTICIPATIU.
Esmorzar a l’hotel. Durant el matí
t e n i m p rev i s t e s d u e s v i s i t e s
importants per contextualitzar
l’activitat de Handel a Londres.
Saint Paul Cathedral
Seu de la diòcesi i del bisbe de
Londres, pertany a la denominada
Església d’Anglaterra, i està ubicada
al punt més alt de tota la ciutat. De
disseny barroc anglès, es va
construir la versió actual sobre
l’església original, datada el 604 dC.
En aquesta impressionant ediﬁcació
e s v a e s t r e n a r e l Te D e u m
d’Utrecht, entre altres ocasions
especials de la història del país, com
les noces de Carles i Diana de Gales,
o el funeral de Churchill i de
Thatcher.
St Lawrence Little Stanmore, Whitchurch (Al costat de Cannons Park)
És l'únic que queda a la zona de Cannons Park dels temps de Haendel, i conté un orgue
històric restaurat respectant l’original de 1716, ﬁns i tot restant-hi algun tub dels originals.
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Després de les visites tindrem temps lliure per poder dinar (lliure) i preparar-nos per al
concert de la tarda, quan ens traslladarem al Royal Albert Hall per assistir al Messies
Participatiu, on disposarem d’entrades de públic, tot i que si algú volgués cantar, podem
aconseguir-les sota demanda per a tenors, sopranos, baixos o altres veus. Serà tota una
experiència viure la intensitat de la música i la màgia que es produeix entre els participants i
els assistents. Per a més de 4.000 persones, més de 3.000 d'ells cantants, l'emoció del Nadal
comença amb aquesta experiència en aquest emblematic ediﬁci musical londinenc, i per això
ens unirem a The Really Big Chorus in Messiah from Scratch®. És una actuació única del
Messies de Handel, ja que no hi ha assaig per als cantants. Novella, ﬁns i tot perillosa, però el
resultat és senzillament excel·lent, totes i cadascuna de les vegades que es representa. Tota
una descàrrega d’adrenalina que deixa a tothom - cantants i espectadors - en un increïble
èxtasi en acabar.
A les 19.00 h assistirem al Messies Participatiu al Royal Albert Hall

MESSIES PARTICIPATIU
Royal Albert Hall
Els detalls dels solistes vocals es donaran a conèixer després de les audicions a
la tardor. The English Festival Orchestra serà dirigida per Brian Kay.

El Royal Albert Hall of Arts and Sciencies és una sala de concerts de Londres, inaugurada el
29 de març de 1871 i dedicada al príncep consort de la reina Victòria d'Anglaterra, el príncep
Albert. Es troba a la zona de South Kensington, coneguda com a Albertopolis. S'hi troba l'orgue
més gran del Regne Unit, i és la seu dels concerts patrocinats per la BBC, els famosos Proms.
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El teatre ofereix concerts de música
clàssica, ballet, concerts de rock,
conferències i recitals de poesia, entre
altres activitats. L'ediﬁci fou projectat pels
reials enginyers Francis Fowke i H.Y.
Darracott Scott, sobre una planta circular
característica, inspirada en els antics
amﬁteatres, i té una capacitat d'uns 9.000
espectadors.
En finalitzar, farem un sopar de
germanor per comentar l’experiència.
Trasllat de tornada a l’hotel. Intentarem
dormir després d’aquesta experiència que
recordarem la resta de la nostra vida ;)

DIA 4: LONDRES - BARCELONA
Esmorzar a l’hotel. Avui tindrem temps lliure ﬁns a l’hora de la tornada. Qui ho desitgi pot
passar el matí fent una passejada per Londres per admirar els seus mercats d’advent, que es
reparteixen per parcs, places i carrers de la capital, on hi trobarem tot tipus d’artesanies,
guarniments, llum i color que donen calidesa a les llars britàniques durant l’època nadalenca i
ens ofereixen la possibilitat d’endur-nos un trosset de la seva tradició cap a casa. En
el Southbank Christmas Center es pot gaudir de joguines de Nadal, regals, productes de
temporada i decoracions, o bé degustar el tradicional vi calent, bratwurst o un munt de dolços
de diversos colors, sabors i textures. Tot i això, probablement el més conegut de tots ells és
el Hyde Park Winter Wonderland, amb la seva pista de patinatge sobre gel, passejos, la
visita de Santa Claus… A l’hora convinguda, ens traslladarem a l’aeroport de Londres per
agafar el vol cap a Barcelona amb VUELING.
LONDRES – BARCELONA – SORTIDA: 19:35 h. – ARRIBADA: 22:40 h.
Fi del viatge
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Preu per persona en habitació doble: 1.680 €
Suplement individual: 295 €
Grup mínim necessari: 20 persones.

El preu inclou:
• Vols directes Barcelona - Londres amb
la companyia VUELING.
• Hotel 4* a Londres.
• Esmorzars a l’hotel.
• Dinar el segon dia i sopar de
germanor el dia del concert.
• Autocar privat amb conductor i aire
condicionat aeroport-hotel-aeroport.
• Assessorament i explicacions durant
tot el viatge del sr. Joan Vives.
• Acompanyant de Te de Tertúlia/
Baraka.
• Propines a guies locals i conductors.

• Entrades als monuments i visites
especiﬁcades al programa.
• Assegurança de viatge i cancel·lació
Baraka.
• Taxes d’aeroport.
• Auriculars per escoltar millor les
explicacions.
• Tot l’especiﬁcat al programa.

El preu no inclou
• Extres en els hotels tal com minibar,
bugaderia, telèfon, …
• Dinars o sopars no especiﬁcats.
• Begudes en els àpats.
• Tot allò no especiﬁcat en el programa.

VISITES INCLOSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Museu de la Casa Handel
St. George’s Church, Hannover Square
Foundling Museum
Westminster Abbey
Green Park i St. James’ Palace
King’s Theatre I Haymarket
St. Paul Cathedral
St. Lawrence Little Stanmore, Whitchurch.
Entrades de públic al Royal Albert Hall per al Messies Participatiu. NOTA: les entrades estan
situades a la part superior de la sala, per tenir una millor visibilitat i acústica.
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RESERVA:
PER REALITZAR LA RESERVA S’HA D’EFECTUAR UN DIPÒSIT DE 800 € (per persona en hab. Doble) ó
950 € (per persona en hab. Individual) DEL TOTAL DEL VIATGE, ABANS DEL DIA 15 DE SETEMBRE
DE 2019 I LA RESTA ABANS DEL 6 DE NOVEMBRE 2018.
CALDRÀ INDICAR EL NOM COMPLET DE LA PERSONA O PERSONES INSCRITES, DNI I UN TELÈFON
DE CONTACTE, I FER L’INGRÉS AL COMPTE DE BARAKA CLUB DE VIATGES:
BANC SABADELL ES62 0081 0016 11 0002275536
Donat que és un viatge amb molta demanda i places limitades, s’aconsella consultar la
disponibilitat abans de fer l’ingrés.

NOTA. LA RESERVA DE PLAÇA ES CONSIDERARÀ CONFIRMADA UN COP FORMALITZAT EL
PAGAMENT, MOMENT EN EL QUE S’ADJUDICARAN ELS SEIENTS DE L’AUTOCAR I ELS DELS
CONCERTS EN EL CAS DE LES ENTRADES QUE SIGUIN NUMERADES.
DESPESES DE CANCEL·LACIÓ
A partir del pagament de la reserva, el 100% del bitllet d’avió, més els següents percentatges sobre
l’import total:
De 15 a 11 dies abans de la data de sortida = 5%
De 10 a 3 dies abans de la data de sortida = 15%
Dins de les 48 prèvies a la sortida = 25%
Després = 100%
NOTA - Coneguda la desestimació, l‘agència retornarà al consumidor les quantitats que hagués
d’abonar, deduïdes les despeses de gestió i, en el seu cas, les despeses d’anul·lació justiﬁcades i les
penalitzacions.
Viatge subjecte a les condicions generals especiﬁcades en el catàleg Baraka 2017
NOTA: RECORDEM QUE S’INCLOU ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ QUE COBREIX UN GRAN NOMBRE DE MOTIUS DE
CANCEL·LACIÓ. POSEM A LA SEVA DISPOSICIÓ AQUESTA ASSEGURANÇA PER SI VOLEN CONSULTAR-LA EN DETALL. NOMÉS
ENS L’HAN DE DEMANAR.

ORGANITZACIÓ CULTURAL
Te de Tertúlia
www.tedetertulia.com
tedetertulia@gmail.com
tel. 93 757 81 01

ORGANITZACIÓ TÈCNICA
Baraka Club de Viatges
www.baraka.cat
reserves@baraka.cat
tel. 93 343 52 00 - 93 784 56 00

COL·LABORA:
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