
 
 

Değerli dostlarım, 
 
2020 hem dünya tarihi, hem genel anlamda sanat ama, özel anlamda 
müzik tarihi açısından çok önemli bir yıl. Büyük müzik ve fikir adamı, 
büyük hümanist Ludwig van Beethoven’in 250. Doğum Yılı. Avrupa’nın 
Napoleon despotizmi altında inlediği 19. yy’ın ilk yıllarından itibaren 
savunduğu ve benzersiz müziğinde kah taşkın seller gibi, kah incecik 
örülmüş dokunaklı melodileri ile ifade ettiği hürriyet, istiklal ve kardeşlik 
fikirleri, Ludwig van Beethoven’i insanlık tarihinin büyük fikir adamları 
arasında hemen başlarda anmamızı gerektirir. Coğrafyamızın tamamen alt 
üst olmuş dengeleriyle huzursuzluğun doruğundaki bu günlerde bu büyük 
dahinin müziği yaralı ruhlarımıza  merhem olacak, bizlere  insani 
değerlerimizi yeniden idrak ettirecektir. 
 
Bu bağlamda sizleri Avrupa’nın en büyülü köşelerinden birine, Aydınlanma 
Devri’nin Türk-Osmanlı ve Saksonya tarihinin iç içe geçtiği bir şehre, 
Dresden’e davet etmek istiyorum. Beethoven’e ve onun yüce değerlerine 
adanmış dört sıra dışı konserde ruhlarınızı onarırken, Dresden’in müzik 
tapınaklarını yaşamaya, Barok sanatın tüm inceliklerinin göz okşadığı 
binaları ile Elbe’nin Floransa’sı lakaplı şehrin mimari hazinelerinde 
gözlerinizi yıkamaya ve sanat koleksiyonlarının çeşitliliği ve zenginliğinde 
başlarınızı döndürmeye çağırıyorum sizleri. Elbe sularında vapurumuz yol 
alırken göreceğimiz ve gezeceğimiz şato ve bahçeler de cabası... 
 
Sizleri önce 11. yy’dan kalma bir kiliseye davet ediyorum: Kreuzkirche, 
Kutsal Haç Kilisesi. Savaşın son günü hem de ateşkes ilan edilmişken taş 
üstünde taş bırakmayan bombalardan bu kilise de nasibini almış. Ama 
Dresden’in cefakar kadınlarının tek tek ayıkladıkları ve numaraladıkları  
taşlar bir araya getirilerek eskisinden farksız bir şekilde inşa edilmiş. 
Kreuzkirche’nin insanı bir kokon gibi sarıveren büyüleyici akustiğinde 
Wroclaw Barok Orkestrası ve Kutsal Haç Kilisesi Korosu eşliğinde değerli 
solistlerden dinleyeceğimiz bir oratoryo ile, Beethoven’in hocası Joseph 
Haydn’ın Die Jahreszeiten Mevsimler Oratoryosu ile başlıyoruz müzik 
serüvenimize. 
 
Çağımızın büyük Piyanisti Murray Perahiah alacak sonra sazı ve sözü 
eline. Büyük sanatçıyı Academy of St. Martin in The Fields Orkestrası 
eşliğinde Robert Schumann’ın, aynı Beethoven’in 4. Piyano konçertosu 
gibi yoktan var olurcasına kocaman bir hiçin içinden belirirmişçesine 
başlayan  la minör konçertosunda   virtüozitenin doruğunda izleyeceğiz. 
Ama büyük sürprize hazır olun, Beethoven’in gölgesini üzerinde hissettiğini 
her daim vurgulamış,  zengin mi zengin ruhlu besteci Franz Schubert’in 
ünlü Bitmemiş Senfonisi’ni yönetecek Murray Perahiah. Ancak bir 
piyanistin ayrıştırabileceği filigranlıkta belki de ilk defa bu kadar derin  
 



 
 
 
nüanslarla dinleyeceğiniz bu senfoninin giriş notalarına lütfen azami 
odaklanın. konserin açılış parçası Beethoven’in ölümsüzleştirdiği bir 
hürriyet kahramanına adanmış: Coriolan Uvertürü. 
 
Zürih Operası artistik direktörü değerli orkestra şefi Fabio Luisi, Danimarka 
Milli Orkestrasını yönetiyor bol yıldızlı bu konserde. Berlin Filarmoni’nin en 
genç elemanı klarnetçi Andreas Ottensamer, festivalimizin küratörü ve 
değerli dost, çellist Jan Vogler ile beraber yer alıyor solist kürsüsünde. 
Kemancı Mira Wang üçlüyü tamamlıyor. Bir dünya prömiyeri 
yaşayacağız. İsviçreli besteci William Blank’ın, Beethoven’in Triple yani 
Üçlü konçertosuna öykünerek yazdığı keman klarnet viyolonsel ve orkestra 
için yazdığı konçerto. Bu konserin açılış eseri ise Beethoven’in en hayran 
olduğu mitolojik figür  Prometheus için yazdığı uvertür. Hatırlayalım: 
Prometheus Tanrılar’dan ateşi çalıp insanlara armağan etmişti. Daha iyi 
şartlarda yaşasınlar diye... ve Zeus onu korkunç bir cezaya uğratmıştı. 
Olimpos’ta bir kayaya zincirlenen Prometheus’un ciğerini gündüzleri bir 
vahşi kartal parçalar. Gece ciğer iyileşir, büyür, ertesi günü korkunç 
acılara ve işkencelere yem olmak için... 
 
Son konserimiz Beethoven’in sanatını en güçlü konuşturduğu, senfoni 
tadında 15 adet bestelediği yaylı dörtlülere adanmış. Biz bunların ilkini 
ve sonuncusunu dinleyeceğiz Meccore Quartett’den. İlk Quartet yani 
Opus 18 yavaş yavaş senfonik birikimlerini sergilemeye başlayan genç bir 
Beethoven eseri iken, 15 numaralı, Opus 132 Quartet hayatının sonuna 
yaklaşmış bestecinin vasiyeti gibidir adeta. Böylece koskocaman bir 
hayatın İlk evresinden sonuna biriktirdiği zenginlikleri de görebileceğiz 
 
Bu muhteşem müzik macerasında bir arada olmak ve iyi günlerde 
buluşmak ümidi ile sevgi ve saygılarımı sunarım.  

Muammer Erboy 

 

 

 

 



 
TUR PROGRAMI :  

19.05.2020 Salı 
07:00 Sabiha Gökçen Havalimanında buluşma,  09:25 TK 1721 sefer sayılı Istanbul – 
Berlin uçuşu ile 11:20 Berlin’e  varış.  Gümrük ve pasaport işlemlerinden sonra 
otobüsümüzle Dresden’e hareket.(yol takribi 2.5 sürer) 
Otele yerleşme ve serbest zaman 
17:30 Karl May Bar veya güzel havada otelin avlusunda  buluşma ve küçük 
atıştırmalıklar eşliğinde  konser üzerine Muammer Erboy ile sohbet 
19:30  Kreuzkirche, Joseph Haydn, Die Jahreszeiten (Mevsimler), Oratoryo 
 
20.05.2020 Çarşamba 
09:30 otelde buluşma ve yürüyerek şehir turu. 
Frauenkirche, Zwinger 360 Derece Dresden 
Panoroması. Dışarıdan gezerek göreceğimiz 
yerler Saray Kilisesi, Tiyatro Meydanı, 
Neumarkt 24.000 Meissen Porselen çini 
karolarından  oluşan resmin bulunduğu Stallhof 
(saray ahırları) 
12:30 öğle yemeği Restaurant 1900 Dresden 
14.00 Gemaelde Gallerie’de eski ustaların 
eserleri (Raphael, Rubens, Rambrandt,  
Veronese,Tizian ve diğerleri) : Bu yıl Raphael de Sanctio’nun 500. Doğum Yılı. Herkesin 
bildiği, tanıdığı meşhur Raphael Meleklerinin yer aldığı tek tablo Dresden’de ziyaret 
edeceğimiz galeride…. 
15:30 Tur bitimi serbest zaman 
18:00 Bel Etage katında buluşma ve küçük atıştırmalıklar eşliğinde konser üzerine 
Muammer Erboy ile sohbet 
19:30 Kültür Sarayı (Kulturpalast) Murray Perahia ve Academie of St Martin In the Field 
 
21.05.2020 Perşembe 

10:00 otelde buluşma ve 
yürüyerek Zwinger ziyareti. Eşsiz 
Meissen Porselenleri Kolleksiyonu 
ve yeni açılmış Matematik 
Salonu’nda benzersiz otomatlar.  
13:00 öğle yemeği Radeberger 
Bruaereiausschank 
(Semperoper’in en büyük 
sponsoru Radeberger biralarının 
kendi meyhanesi) 
14:30 Güçlü August’un 1723 
yılında müze olarak kurduğu 

Grünes Gewölbe’de değerli sanat eserlerini göreceğiz. Yakın geçmişte elim bir hırsızlığa 
uğrayan Hazine Dairesi maalesef kapalı.  
15:30 otele dönüş ve serbest zaman 
18:00 Karl May Bar veya güzel havada otelin avlusunda  buluşma ve küçük 
atıştırmalıklar eşliğinde  konser üzerine Muammer Erboy ile sohbet 
19:30 Kültür Sarayı Konser Sarayı Wang Vogler Ottensamer, Luisi Dünya Prömiyeri 
 
 



 
22.05.2020 Cuma 
09:30 otelde buluşma ve otobüsle civardaki 
lüks villaların bulunduğu mahallelerin 
arasından en lüks sedanların üretildiği  
Volkswagen Glasmanufaktur (transparan) 
cam fabrikasını görerek Elbe kıyısını takiben 
Pillnitz’e varıyoruz.  
12:00 Pillnitz Şato Otelde öğle yemeği 
13:00 Pillnitz Şatosu ve yazlık saray 
ahçelerinde gezerken aynı zamanda Polonya 
Kralı olan Saksonya Prenslerinin nasıl yaşadıkları ve barok sanatının inceliği ile gündelik 
hayatlarını nasıl yoğurdukları hakkında bilgi edineceksiniz.  
14:20 Pillnitz limanından buharlı bir tarihi tekne ile Elbe kıyılarını takiben Dresden’ dönüş  

15:30 Dresden teras kıyısına varış,  serbest 
zaman ve  otele gidiş  
17:30 Karl May Bar veya güzel havada otelin 
avlusunda  buluşma ve küçük atıştırmalıklar 
eşliğinde  konser üzerine Muammer Erboy ile 
sohbet 
18:50 Konser için transfer 
19:30 Palais im grossen Garten  Mecoore 
String Quartett, L.w.Beethoven Opus 1 ve 
Opus 132 

 
23.05.2020 Cumartesi 
10:30 otelde buluşma. Otelde check-out işlemlerin ardından bavullarımızla birlikte 
otobüsümüzle hareket 
11:00  Moritzburg barok av köşkünü ziyareti  
12:00 Payton keyfi 
13:00 Moritzburg Waldschraenke’de öğle 
yemeği ve veda  
15:00 Transfer Berlin Tegel Havalimanı  
18:00 Alana varış 20:10 TK İstanbul’a TK 
1724 seferiyle hareket ve 00:20 İstanbul 
Yeni Havalimanına varış.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TUR ÜCRETİ (min 7 kişi)  
İki kişilik odada kişi başı     : 2.600,- EUR 
Tek kişi farkı                         :    480,- EUR 
 
Rezervasyon  15. Şubat tarihine kadar ücretin yarısı ödenirse kesinleşir.  
 
Tur Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
 
- 4 gece Hotel Taschenbergpalais  oda/kahvaltı konaklama  
- Programda belirtilen turlar 
- 4 akşam müzik sohbeti sırasında ikramlar  
- Tur sırasındaki öğle yemekleri 
- Payton gezisi 
- Müzelerde özel rehberli turlar 
- Tekne turu 
- Programda belirtilen turlarda ki özel araç 
- Havaalanı - otel - havaalanı transferler (programda belirtilen uçuşlar için) 
- Programda ki tüm müze ve ören yerleri giriş ücretler 
- İngilizce rehberlik ücreti 
- Danışmanımız Sn. Muammer Erboy  refakati 
- Zorunlu TURSAB sigortası 
- Bahşişler 
  
Tur Ücretine Dahil Olmayan Hizmetler 
 
- İstanbul – Berlin – Istanbul uçak bileti 
- Otelde yapılacak ekstra harcamalar 
- Program gezilerinde ki dükkanlarda ki alışverişler 
- Belirtilmeyen akşam yemekleri 
- Tüm öğle yemeklerindeki  içecekler 
- Vize ücreti 
- Yurt dışı çıkış fonu 
     

https://www.kempinski.com/en/dresden/hotel-taschenbergpalais/

