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Tournee Italië 
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Vrijdag 13 juli 
Even na 17.00 uur werden we door de ouders uitgezwaaid en 
vertrokken we, zonder onze eigen Piet maar met Piet 2 als chauffeur, 
voor onze Italië tournee richting Toscane. Na een voorspoedige reis 
kwamen we rond middernacht aan in het NH hotel in Mannheim 
Viernheim voor we onze eerste overnachting. 
 
Zaterdag 14 juli  
Na een prima nacht vertrokken we rond 09.15 uur en vervolgden we 
de reis met als eindbestemming Montecatini Terme, Hotel Universo. Halverwege wisselden we van  

chauffeur en onze eigen Piet bracht ons naar de eindbestemming. Om 
00.00 uur werd het “lang zal ze leven” massaal ingezet voor het jarige 
orkestlid. Na een lange reisdag werden we ontvangen door Teresa, onze 
tourgids. Zij zou tijdens de gehele tournee bij ons zou blijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 15 juli 
Een vrije ochtend stond op het programma en die konden we goed gebruiken om het hotel met 
zwembad en omgeving te verkennen. Frederik sloot zich aan bij de groep en we waren compleet. Na 
de lunch vertrokken we naar Florence waar we tot aan het diner vrije tijd hadden om deze prachtige 
stad te bezichtigen. Ons eerste concert was een buiten concert in Loggia dei Lanzi op het Piazza della 
Signoria. Er was veel publiek wat af en aan liep, bleef staan of ging zitten op het plein. Jan-Ype 
nodigde bij de toegift het publiek uit om vooral mee te klappen en te zingen. Toen de torenklok ook 
nog ging slaan, nam Jan-Ype professioneel de slagen van de klok mee in de muziek, wat veel hilariteit 
opleverde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Maandag 16 juli 
Vandaag zonder bus en lopend naar de Funicolare (kabelbaan) die ons 
naar Montecatini Alto zou brengen. Een klein stadje met 250 inwoners 
op de berg met een schitterend uitzicht, kleine straatjes en bijzondere 
winkeltjes. Hier hadden we vrije tijd en was ook de lunch geregeld. Na 
terugkomst in het hotel kon iedereen zich vermaken in het zwembad of 
werden de eerste inkopen in Montecatini gedaan. Na het diner gingen we 
te voet naar de concertlocatie. Het was wederom een buitenconcert 
maar nu in Terme Tettuccio in Montecatini Terme. Mooie serene 
omgeving waar het 
publiek aandachtig en 
ademloos bleef 
luisteren. In de zwoele 
avondlucht vermengde 
de muziek zich met het 
kletterende water van 
de fontein. Het was een 
meer dan geslaagde 
avond. 
 

 
 
 
Dinsdag 17 juli 
Na ontbijt gewapend met een lunchpakket van het hotel richting strand Marina di Vecchiano. De hoge 
golven waren voor de één dolle pret en voor de ander een overwinning om te doorstaan. Het was een 

ontspannen ochtend met veel plezier. Terug naar hotel 
en schoon gedoucht van al het zand wat overal in was 
gaan zitten, gingen we richting Prato voor een volgend 
concert. Het concert werd gegeven in Biblioteca 
Lazzerini. In eerste instantie een ietwat tegenvallende 
plek qua uitstraling, maar die toch veel publiek trok en 
waar een geweldig concert werd gegeven. Het publiek 
bleef lang staan en klappen en sprak lovende woorden 
na afloop. 
 
 
 
 
 

 
Woensdag 18 juli 
Lucca stond vandaag op het programma met een fietstocht over de stadsmuur. De één had een 
“gewone” fiets, de ander een tandem weer een ander een elektrische fiets en 2 groepen gingen op 
pad in een soort van Riksja. Vanaf de fiets en op hoogte zie je de stad vanuit een heel ander 
perspectief. Tijdens de tocht werd de hele middag druk geflyerd om ruchtbaarheid te geven aan het 
concert van de avond. We beleefden een vrolijke en zeer geslaagde ochtend. 
 
Deze avond stond een Concert in Chiesa di San Michele in Foro 
op het programma. Een schitterende kathedraal midden in 
Lucca. Met een soort van Flashmob enthousiasmeerden de HJSO-
ers het publiek en nodigden ze hen muzikaal uit om het concert 
bij te wonen. Kathedraal was schitterend maar ook erg warm en 
dit was niet alleen een aanslag op de orkestleden, maar ook op 
het publiek. Hier werd een prachtig concert gegeven. Wat de 
orkestleden buiten muzikaal beloofden hebben ze binnen zeer 
zeker gebracht. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Donderdag 19 juli 
Vandaag hebben we het zo vertrouwde hotel verlaten en gingen we 
richting het nieuwe onderkomen hostel Casa Belotte in Pontenure. Een 
onderkomen in de middle of nowhere, helemaal voor onszelf. Een 
eenvoudig onderkomen, maar met een prima keuken. Het concert in 
Castle of San Gaudenzio in Cervesina was het eerste concert waarvoor 
de bezoekers entree moesten betalen. Dit resulteerde in een concert 
voor een kleine, selecte groep. Het werd een sfeervol concert wat 
uitstekend paste in de omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vrijdag 20 juli 
Na het ontbijt gingen we richting Cremona. Een stadje waar 
de HJSO-ers hun hart op konden halen. Alles in Cremona 
ademde viool en muziek. Velen gingen vioolbouwers bezoeken 
en kwamen ogen en oren te kort. De rondleiding in de 
Academia Cremonensis, waar vioolbouwers worden opgeleid, 
was een succes. Als klap op de vuurpijl kwam daarna nog een 
bezoek aan het Museo del Violino. Een walhalla voor ons 
allemaal. Een bezoek wat diepe indruk heeft achter gelaten.  
De lunch buiten onder de corridor was even een rustmoment, 
waarna iedereen zijns weegs ging. 
 

 
 
 
 
 
 



Het concert stond gepland in Cortile Frederico Il. Door de regen werden we bijna gedwongen binnen 
te spelen, maar de creativiteit van Frederik en Jan-Ype zorgde ervoor dat het wel buiten te realiseren 
was, maar onder de corridor. Een prachtig concert met een feestelijk finale. Het hele orkest straalde 
en wist niet van ophouden. Het was een vrolijk en aanstekelijk spektakel toen het orkest op een ander 
podium vrolijk verder ging met spelen. Het voelde als het laatste concert terwijl we nog een te gaan 
hadden. 
 

         
 
’s Avonds in het hostel vierden we de bonte avond met de bekende acts, spelletjes, wedstrijden en 
uiteraard het afscheid van de 10 vertrekkende orkestleden. Zij zongen een eigen tekst op het lied  
Formidable van Stromae. Het bleef nog lang gezellig. 
 
Zaterdag 21 juli 
Ook dit onderkomen moesten we weer verlaten en we gingen 300 km richting het noorden naar het 
Instituti Filippin in Paderno del Grappa. Een nog in gebruik zijnde internaat waar ook tijdens onze 
aanwezigheid studenten wonen en studeren. Gelukkig was er buiten een plaats waar we met elkaar 
gezellig samen konden zijn zonder de bewoners te storen. Ook hier weer een prima keuken met een 
uitgebreide keuze voor de lunch. Na de lunch vertrek richting Asolo, een klein maar aangenaam 
plaatsje. Het was een binnenconcert in Teatro Duse. Het was een laatste concert waardig waar, na 
de laatste noten, langzaam de tranen kwamen en het besef dat het echt over en uit is. Menig 
meegereisde ouder moest eveneens een traantje wegpinken. Een emotioneel moment, mooi in de 
muziek samengevat. 
 

Terug in Paderno del Grappa werden buiten in 
de zwoele Toscaanse nacht de tournee en de 
belevenissen nog eens doorgesproken en 
genoten we allen van de laatste avond in Italië.  
 
Zondag 22 juli   
Vertrek richting Groningen. We hadden een 
lange reis voor de boeg. Jan-Ype ging met 
Frederik in het busje alvast vooruit en wij 
kwamen er met de bus achteraan. Een enkeling 
werd door de ouders gehaald om van hieruit 
vakantie te gaan vieren. Hier namen we ook 
afscheid van Teresa, die ons de afgelopen week 

als tourgids had bijgestaan en een deel van de groep was geworden. 
Het werd een vermoeiende en lange reis, waarin velen onderweg de o zo nodige slaap probeerden in 
te halen. Bij tijde was het stil in de bus maar bij tijde ook levendig en vol gezang. 
Halverwege de rit moesten we afscheid nemen van onze eigen vertrouwde Piet (een absolute 
kunstenaar met de bus) en kwam Piet 2 hem aflossen. De beoogde eindtijd van 00.00 uur werd niet 
gehaald, maar om 03.55 reden we dan eindelijk het terrein van Arriva in Groningen op. Gelukkig 
waren er vele ouders die ons in het donker binnenhaalden en zich weer ontfermden over de eigen 
kinderen. 
 
 



We kijken terug op een zeer geslaagde tournee vol gezelligheid en saamhorigheid, maar bovenal vol 
schitterende muziek op bijzondere locaties. Onze fantastische, jonge orkestleden hebben zeker hun 
visitekaartje afgegeven.  
 
Onze bijzondere dank gaat uit naar allen die het HJSO een warm hart toedragen en deze tournee  
mede mogelijk gemaakt hebben. 
 
 
 
Deze reis is mogelijk gemaakt door:  
 
GasTerra, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Stichting Beringer Hazewinkel, Visser Vastgoed, 
Schilders De Vries, Sai & Schut Registeraccountants, Hanzehogeschool Prins Claus 
Conservatorium, Boer & Croon, Het Strijkershuis, Wil en Wim Boot Stichting, Optimix, s’Amuse, BEST 
instruments, Dommerholt Advocaten, Bulthuis, GP bedrijfshuisvesting, Catwalk Groningen, Raaf.eu, Maeseo 
Internet Solutions, MediationPoint, SalesPromotor® 
 

... en de ouders van de orkestleden en de Vrienden van het HJSO. 
 


