
              
 

 

 
 
 

DANS - VAN HOOFDSTAD TOT KIBBOETS 
Reis voor de Vrienden van Het Nationale Ballet  

naar Israël: 7-14 december 2021 
 
Israëlische dans verovert de wereld. De krachtige danstaal van de ‘Israëlische 
stroming’ is wereldberoemd binnen de contemporaine dans. De Israëlische 
choreografen, zoals Ohad Naharin, Itzik Galili en Hofesh Shechter, zijn 
smaakmakers ver buiten de grens van het beloofde land en halen regelmatig 
vijfsterrenrecensies in de internationale pers. 
Deze Vriendenreis voert langs oude en nieuwe historie van Israël - van de iconische 
tempels van Jeruzalem en de beroemde Dode Zee-rollen tot de spectaculaire 
moderne kunst, niet alleen in de kunstenaarswijken, maar ook in kibboetsen, langs 
wijnvalleien, het Bijbelse Meer van Galilea, kleurrijke markten en 
Bauhausarchitectuur in Tel Aviv. De boeiende geschiedenis van het joodse volk en 
de wonderlijke acculturatie tussen de vele volkeren blijken een goede 
voedingsbodem voor een rijk cultureel leven. Maar de kers op de taart is de 
danswereld: Israel Ballet, Batsheva Dance Company, Kibbutz Dance Company, de 
Balletacademie in Tel Aviv, urban dance...  
De Israëlische danscultuur is veelzijdig, ruig, onorthodox, dynamisch en 
opwindend: het ultieme cool! 



Dagprogramma 
 
 
Dag 1, dinsdag 7 december Amsterdam – Tel Aviv 
Vertrek per El Al om 11.25 uur naar de luchthaven Ben Gurion. Na aankomst om 17.00 
uur transfer naar het hotel in Tel Aviv en een welkomstdiner. 
 
Dag 2, woensdag 8 december  Tel Aviv 
Vanochtend een bezoek aan of Batsheva Company en de Batsheva Dance School.  Na 
een lunch in The Dining Hall (op eigen gelegenheid), hét multiculturele restaurant van Tel 
Aviv, de eerste verkenning van Tel Aviv: langs de beroemde Bauhausarchitectuur, over de 
Rotschild-boulevard met zijn eclectische stijlen, tot aan de zeepromenade en het 
oude Jaffa, veroverd door onder anderen Toetmosis III, Alexander de Grote, Vespasianus 
en Napoleon. 
Overnachting in Tel Aviv. 

Dag 3 donderdag 9 december   Tel Aviv 
Vanochtend een bezoek aan Israel Ballet of Maslool Dance Company & School. 
Vervolgens een wandeling door de surrealistische Tempeliersbuurt, waar de 19e-eeuwse 
architectuur afsteekt tegen een decor van wolkenkrabbers. De rest van de middag vrij in 
de oude havenwijk Jaffa, een van de oudste havens ter wereld. Door de wassende 
migratie van Joden naar Palestina werd een nieuwe stad gesticht om die op te vangen en 
zo ontstond Tel Aviv. Tegenwoordig is Jaffa een wijk van Tel Aviv.  
’s Avonds een voorstelling: ‘2019’ by Ohad Naharin, door de Batsheva Dance 
Company, het beroemdste gezelschap voor contemporaine dans in Israël. 
Overnachting in Tel Aviv. 
 
Dag 4 vrijdag 10 december  Tel Aviv - Tiberias 
Vanochtend bezichtiging van het spectaculair ontworpen Museum voor Moderne Kunst. 
Daarna vertrek noordwaarts, naar de kibboets Ein Harod en bezoek aan het Ein Harod 
Museum, het eerste museum van Israël, gesticht tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 
1948. Het is een van de toonaangevendste musea voor hedendaagse kunst in het land. 
Vervolgens bezichtiging van het Meer van Tiberias, oftewel het Meer 
van Galilea, omringd door kerken en synagogen op plekken die een belangrijke rol speelden 
in de ontwikkeling van het christendom; 
Mount of Beatitudes (Berg der zaligsprekingen, plaats van de Bergrede van Jezus 
Christus), Capernaum en Tabgha 
Diner en overnachting in een hotel vlakbij het Meer van Galilea.   
 
Dag 5, zaterdag 11 december Ga’aton - Tiberias 
Vervolgens naar het stadje Safed, bekend als 16e-eeuws centrum van Joodse mystiek. 
Gevolgd door een bezoek aan het door ambachten bekende dorp Rosh Pina, de eerste 
Joodse nederzetting in Israël. Rosh Pina is gesticht door Roemeense immigranten in 1883 
en tot bloei gekomen onder bescherming van baron Edmond James de Rothschild.  
Diner en overnachting in een hotel vlakbij het Meer van Galilea.   
  
Dag 6, zondag 12 december Tiberias – Jeruzalem 
Vanochtend een uitstapje naar Ga’aton voor een bezoek aan International Dance Village 
en Kibbutz Contemporaine Dance Company, waar een les en een voorstelling 
bijgewoond wordt. Vervolgens een tocht naar Jeruzalem. Stop bovenaan de Olijfberg voor 
een panorama view over de Oude Stad. 



Eenmaal in Jeruzalem een rondleiding in de rijke collectie van 
het Israël Museum, waaronder de in 1993 opgegraven ‘koning David-stele’, kerkmozaïeken, 
de Schrijn van het Boek met de Dode-Zeerollen en het interieur van de Tzedek ve-Sjalom-
synagoge uit Suriname. Daarna een bezoek en een culinaire wandeling over de grootste 
markt van Israël, Machne Yehuda. 
Check in hotel. 
Na het diner, voor de liefhebbers, een wandeling door de mooi verlichte Oude Stad.  
 
Dag 7, maandag 13 december Jeruzalem 
In de ochtend de iconische Tempelberg, van cruciaal belang voor de drie confessies ‘van 
het boek’ als plaats van de Tempel van Salomo en de Al-Aqsa-moskee, waar volgens de 
islam de profeet ten hemel steeg. Aansluitend een wandeling in de Oude Stad, omgeven 
door de monumentale muur uit de tijd van sultan Soeleiman de Grote (16e eeuw). De 
Oude Stad is in vieren gedeeld: islamitisch, christelijk, joods en Armeens met een grote 
variëteit aan monumenten, van de sporen van de Romeinse, Bijbelse en Byzantijnse 
geschiedenis, uit de tijd van de kruistochten en de Arabische en Ottomaanse 
overheersing. Een wandeling door de kleurrijke soek wordt afgesloten met een bezoek 
aan de Heilig Grafkerk, een simultaankerk in handen van zes christelijke geloofsrichtingen. 
Een bezoek aan de Klaagmuur mag niet ontbreken. Lunch in de heuvels van Judea en in 
de middag een uitstap naar de Vertigo Dance Company in Vertigo Art Village. 
Overnachting in Jeruzalem.  
 
Dag 8, dinsdag 14 december  Jeruzalem 
Transfer naar de luchthaven van Tel Aviv en vertrek naar Amsterdam. 
  
 

De onderdelen en volgorde van het dagprogramma zijn onder voorbehoud van 
wijzigingen in de programmering van de dansgezelschappen. 



Overige informatie 
 
De reissom bedraagt €3.195 per persoon 
  
In de reissom is inbegrepen: 
 

• Vliegreis Amsterdam – Tel Aviv v.v. per El Al 
• Luchthavenbelastingen  
• Accommodatie in ****- hotels, verzorging op basis van logies/ontbijt,  
• 4 diners en 3 lunches 
• Vervoer en entrees volgens het dagprogramma  
• Reader  
• Begeleiding vanuit Voyage & Culture door Natalia Didier-Konstantinova  
• Begeleiding vanuit Het Nationale Ballet door Nadja van Deursen 
• Voorbereidende bijeenkomst 
• Lokale gidsen 

 
 

In de reissom is niet inbegrepen: 

• Toeslag eenpersoonskamer v.a. €795 per persoon 
• Toeslag dansprogramma €425 per persoon 
• Niet genoemde maaltijden 
• Facultatieve excursies 
• Persoonlijke uitgaven 
• Bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per boeking (max. 9 personen per reservering) 
• Reserveringskosten €25 per boeking 
• Reis- en/of annuleringsverzekeringen 
• Fooien 

 
 
 
Reisdatum: 8-15 december 2021 
Meer informatie bij Voyage & Culture via: info@voyageculture.nl of 020 – 623 83 68 

 


