Programma Culturele reis naar Sils Maria
voor de leden van de Universitaire Stichting
“Van woensdag 4 tot zondag 8 juli 2018
met prof. Michel FLAMEE
Met de Universitaire Stichting hebben we in de voorbije jaren reeds de basis van een tetraëder van
kennistransferten kunnen onderzoeken. Deze basis wordt gevormd door drie punten, die we noemen
P(raha), W(ien) en B(erlin). Zaak is het nu het onderzoek naar het vierde punt van de tetraëder, genoemd
S(ils), aan te vatten, en door aldus een derde dimensie toe te voegen onze perceptie van de ontwikkeling
van de Moderniteit te vervolledigen. Wij zullen dus de projectie van het driehoekig grondplan verheffen
tot het punt S op 1800 meter, en vanuit dat punt de drie verbindingslijnen tussen S en P, W en B,
bestuderen, om de relatie tussen al die punten zichtbaar te maken. Aldus verschijnt op ons netvlies de
tetraëder "Simplex", voorwerp van talrijke filosofische bespiegelingen (de Platonische Lichamen).
Vooreerst een geruststelling. Hoewel hoog in de bergen zal van de deelnemers geen enkele vermoeiende
fysische klim worden gevergd. Voor alle verplaatsingen is paardekracht voorzien, met bus, tandradtrein,
of koets. Toch zijn een paar korte verbindingswegen hoewel haast vlak, toch onverhard, en wordt
daarom gevraagd stevig schoeisel te dragen, meteen bij het vertrek te Brussel.
Op woensdagnamiddag zal immers, mits de weergoden de Stichting gunstig gestemd zijn, nadat reeds
een prettige lunch te Zürich het weerzien zal hebben bezegeld en in de bus menige toelichting zal zijn
gegeven, bij wijze van aftrap te S een rondgang op het kleine schiereiland Chasté plaatsvinden. Eén uurtje
zal deze uitstap duren, om ons meteen in de stemming te brengen tot het vatten van Nietzsche's
meditatie over de Eeuwige Wederkeer.
Enkele verdere smaakmakers ter info, de menigvuldige relaties niet tena gesproken met vele spelers die
we eerder ontmoet hebben in P, W en B. Maar ook hier is een geruststelling op haar plaats : wie de
punten P,W en B niet eerder met de Stichting bezocht, hoeft zich geen zorgen te maken: geen enkele
voorkennis is vereist.
Op donderdag starten we met een rondleiding door en uiteenzetting van Collega Em.Peter-André Bloch
in het stemmige Nietzsche-Haus. Na de middag speuren we naar hoe het landschap danig het creatief
proces van intellectuelen, zoals de schilder Robbi, hebben beïnvloed. Op een later uur volgt in het
gerenommeerde Hotel Waldhaus, een inleiding op de zeer gelaagde en geslaagde film van Olivier Assayas
"The Clouds of Sils-Maria". De avond wordt ter plekke, afgesloten met een bijzonder maal.
Vrijdag dalen we af naar Stampa, het geslacht Giacometti tegemoet, op uitnodiging van collega Bloch, die
ons ontvangt, en zal laten proeven van de ervaringen van Rainer Maria Rilke ter plekke. De dag zal door
collega Bloch worden afgesloten met een passend oor voor de auditieve prikkels die de regio
teweegbrengt.
Op zaterdag stijgen we per koets naar de hoogten van Fex, zo geliefd door de vrienden Thomas Mann en
Hermann Hesse, en bespreken we een daar onverwachte tijdgenoot wiens bezoek te Sils net voor de
tweede Wereldoorlog wellicht al eerder zal zijn onthuld. Wie de afdaling al mijmerend te voet wil
aanvatten, zal dat kunnen. Eens terug gaat de tocht naar een merkwaardig mausoleum te Sankt-Moritz.
De tandradtrein brengt ons op filosofische hoogte te Muottas Muragl, waar we een afspraak hebben met
één der merkwaardigste teksten van Paul Celan, hopelijk in de gloed van de avondzon.
Zondag vatten we de thuisreis via Zürich aan, maar verwijlen eerst voor de Poort van de Hel, om daarna
te kuieren door hemelse gangen, waar een reeks onovertroffen meesterwerken op ons wachten.
De muzische rode draad doorheen deze tocht is een vrouw, in de persoon van Lou Andreas-Salomé.

Om in de sfeer te komen van wat ons te wachten staat, om de sluier te lichten omtrent zovele verbanden
tussen personages en thema's die we zullen bespreken, is het een absolute aanrader vooraf de roman
door te nemen van de Zwitserse auteur Alain Claude Sulzer, eerst verschenen in het Duits met als titel
"Postskriptum", en daarna, onder zijn supervisie vertaald naar het frans, onder de dezelfde titel
"Postscriptum", en bekroond met de Prix Fémina Etranger 2016.
De reis vangt aan te Zaventem met een vlucht Brussel-Zürich op woensdag 4 juli 2018 (vertrek vlucht
rond 10:00).
Retour op zondag 8 juli te Zaventem (aankomst vlucht rond 22u).

PROGRAMMA
Woensdag 4 juli 2018






Vlucht Swissair Brussel – Zurich 09h55 -11u15.
13u30 – 15u lunch restaurant RIAS (Gerbegasse 6, 8302 Kloten)
15u – 18u Transport per privé-bus naar Sils. Hotel Waldhaus
18u30 - 19u30 Tour naar het schiereiland (Rocher Nietzsche)
19u30 Diner Hotel Waldhaus

Donderdag 5 juli 2018








10u00 – 12u30 Bezoek van het Nietzsche-Haus met een conferentie door Prof. em. Peter André
Bloch over: Nietzsche et l’Homme nouveau - Sa philosophie de la perception et ses
expériences à Sils-Maria
12u 45 – 14u15 Lunch in Bäckerei Grond
14u30 – 15u30 Bezoek van het museum Andréa Robbi
15u30 – 17u30 Wandeling en terugkeer naar Hotel Waldhaus
18u – 20u30 Hotel Waldhaus : apero-inleiding en Film de O. Assayas "Sils-Maria"
20u30 – 22u30 Diner Hotel Waldhaus

Vrijdag 6 juli 2018









9u15 met de bus naar Stampa
10u00 – 11u Bezoek van het Atelier en museum Giacometti
11u15 – 13u15 bezoek van de kerk San Pietro en Palazzo Castelmur in Coltura (Stampa)
13u30 - 15u Apero-sandwich thuis bij Prof. Bloch
15u – 15u15 verplaatsing per bus naar Soglio
15u30 Bezoek aan het paleis van Salis en de tuin « Jardin Rilke » te Soglio /verfrissing in de Tuin
17u30 terugkeer naar Hotel Waldhaus
19u30 diner Hotel Waldhaus met een conferentie geïllustreerd van muzeikale voorbeelden door
Prof. Ém. Peter André Bloch over: Nietzsche, auteur-compositeur de textes et de musique

Zaterdag 7 juli 2018








10u15 – 11u15 met de koets naar Hotel Sonne, Val Fex / bezoek van de middeleeuwse kapel en
het kerkhof
12u00 – 14u00 Lunch Hotel Sonne
14u15 terugkeer naar Hotel Waldhaus, ofwel met de koets, ofwel te voet
15u45 vertrek per bus en bezoek van het Musée Segantini (Segantini Museum, Via Somplaz 30,
7500 St. Moritz)
17u30 vertrek per bus naar het Station Muragl
17u45 beklimming met de tandradtrein en vertrek van de Wandeling der filosofen
19u30 – 22u00 diner-banket in het restaurant boven op Muottas-Muragl



22u00-22u30 terugkeer naar Hotel Waldhaus

Zondag 8 juli 2018







9u30 Check-out van het Hotel
9u30 - 13u30 Bus naar Zurich Kunsthaus
13u30 - 14u30 lunch restaurant van Kunsthaus
14u30 - 18u bezoek van Kunsthaus
18u – 18u15 bus naar Zurich luchthaven
21u00 – 22u20 terugvlucht Zurich- Brussel

*************************************************
Inschrijving en betaling:
De definitieve prijs is nog niet gekend omdat sommige details ontbreken, maar we hopen deze reis te
kunnen realiseren voor het bedrag ±2.600 € p.p. in dubbele kamer all-in (een supplement voor
single rooms), afhankelijk ook van het aantal deelnemers. (5 dagen - 4 nachten in het luxe hotel Hotel
Waldorf (5* - https://waldhaus-sils.ch/fr/) met ontbijt; lunches en diners, bezoeken, vluchten,
verplaatsingen, verrassingen...).
Voorschot: 1.000 € p.p., te betalen op rekening nr. BIC GEBABEBB / IBAN BE21 2100 7148 4103 van
de Club van de Universitaire Stichting vóór 15 december 2017.
Opgelet: er kunnen maar een beperkt aantal personen mee... Definitieve inschrijving gebeurt op
basis van de datum van schriftelijke inschrijving en datum van ontvangen betaling. Beperkt
aantal single rooms.
Saldo: 1 1/2 maand voor het vertrek (15 mei 2018)
ANNULATIEKOSTEN (per persoon):
Van 1/1 tot 3/04: 25 % van de volledige reis
van 4/04 tot 3/05: 50 %/
van 4/05 tot 3/06: 75 %
vanaf 4/06 of « no show »: 100 %
VERZEKERINGEN:
Het is aanbevolen om een annulatieverzekering, een bijstands-/repatriëringsverzekering en
eventueel een bagageverzekering te sluiten. U doet er goed aan om contact op te nemen met uw
gespecialiseerde makelaar of verzekeringsmaatschappij zoals Europ Assistance/ Mondial
Assistance/ L’Européenne des Bagages/Touring/ enz.

