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Onze studiereis naar Duitsland
Naar aanleiding van onze eerdere mededelingen m.b.t. de KM studiereis naar
Duitsland, kan ik u meedelen dat deze reis zal doorgaan van 6-10 september
a.s. Onze herhaalde oproep heeft tot een twaalftal aanmeldingen geleid. Deze
hebben intussen nadere informatie ontvangen. Bij tijdige aanmelding zijn er
nog enkele plaatsen beschikbaar. Desgewenst kan nog dit jaar of volgend jaar
een soortgelijke studiereis worden ondernomen.

Programma
Donderdag 6 september: namiddag aankomst en overnachting in Radebeul,
destijds de woonplaats van Karl May. Hier zullen we vier nachten in ons hotel
verblijven.
Vrijdag 7 september: 09.30 uur bezoek aan de Justizvollzugsanstalt
Waldheim, waar Karl May enkele jaren gevangen zat. 14.30 uur bezoek aan
het Karl May Museum in Villa Shatterhand (Radebeul) - Ontvangst en
rondleiding door directeur Wagner. Vrijdagavond diner met de heer Wagner
en met andere Karl May Freunde.
Zaterdag 8 september: ‘s ochtends bezoek aan het graf van Karl May om
vervolgens af te reizen naar Rathen, waar wij de majestueuze Elberotsen
beklimmen om van het ongelooflijk mooie landschap te genieten. 's Avonds
wordt in het fameuze openluchttheater van Rathen, de Felsenbühne, Old
Surehand opgevoerd. Deze op een na laatste seizoenvoorstelling willen wij
niet missen. De zon moge schijnen die dag. Vervolgens retour naar Radebeul.
Zondag 9 september naar Hohenstein-Ernstthal, waar het geboortehuis van
Karl May op ons programma staat en enkele Gedenkstatten bezocht
worden.
Overige bezienswaardigheden kunnen in overleg in het programma worden
opgenomen.
Maandag 10 september wordt de terugreis aanvaard. Behalve door enkele
medereizigers die van de gelegenheid gebruik maken om het nabijgelegen
Dresden te bezoeken. Die keren op eigen gelegenheid weer terug naar
Nederland.

Organisatie en reiskosten
Het vervoer vindt per eigen auto plaats, waarbij samenreizen wordt
aanbevolen. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun hotelreservering,
verzekering e.d.
Reiskosten: in totaal zullen de reiskosten per persoon (exclusief persoonlijke
uitgaven) voor mensen in een dubbele kamer rond de €450 liggen; voor de
mensen in een enkele kamer €520.
Aanmeldingen bij onze secretaris (zie het colofon).
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Lezing van prof. Schmiedt
Duitse Bibliotheek Den Haag
Dinsdagavond 5 juni 2012 aanvang 20.00 uur
Lezing van prof. Helmut Schmiedt: Karl May oder die Macht zur
Phantasie en debat over Duitslands meest gelezen en omstreden
schrijver
Het debat over Karl May laait weer op. Honderd jaar geleden overleed de
meestgelezen Duitse schrijver aller tijden. Verdient de schepper van
Winnetou, Old Shatterhand en Kara Ben Nemsi een hogere plaats in de canon
van de literatuurgeschiedenis?
Op dinsdagavond 5 juni zal Karl May kenner, Helmut Schmiedt, hoogleraar
aan de Universiteit van Koblenz, een lezing verzorgen in de Duitse Bibliotheek
van Den Haag. Schmiedt voltooide recent zijn nieuwe biografie Karl May oder
die Macht der Phantasie, die een nieuw licht werpt op het conflictrijke leven en
de geniale verbeeldingskracht van de schrijver.
Helmut Schmiedt is niet alleen Karl May kenner. Zijn vakgebied omvat de
literatuur van de verlichting en met name Johann Wolfgang Goethe. In zijn
biografie tracht hij recht te doen aan de schrijver, waarvan wereldwijd 200
miljoen boeken zijn verkocht en waarmee generaties Nederlanders zijn
opgegroeid, maar die nu langzaam uit de boekhandels, bibliotheken en uit
beeld verdwijnt.
Na de lezing zal de Nederlandse Karl May kenner Maarten van Diggelen met
Helmut Schmiedt in gesprek gaan. Vervolgens is er een boekentafel, signeert
Helmut Schmiedt, en wordt er een glaasje voortreffelijke wijn geschonken van
het wijngoed Karl May in Osthofen in de Duitse deelstaat Rijnland Palts. Onder
meer een mooie Cuvée Blutsbruder.
De Duitse Bibliotheek organiseerde eerder, samen met de Karl May
Vereniging, de Koninklijke Bibliotheek en het Genootschap NederlandDuitsland een Karl May Symposium op 16 maart dat ruim 150 deelnemers
telde.
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