De nieuwste architectuur in China: een feestreis!

Het leuke van deze architectuurreis is dat we met een klein groepje op fantastische plekken komen. Het is heerlijk
om door Beijing te fietsen en even te kijken hoe ver het staat met het CCTV-gebouw van Koolhaas. Wanneer het
open is, gaan we natuurlijk naar de top voor de spectaculaire view! Zolang het nog in aanbouw is, krijgen we
bouwhelmen op!
Minstens zo indrukwekkend is het Olympisch Stadion, bijgenaamd vogelnest! Het grappig om te zien hoe dit
tegenwoordig wordt gebruikt: je kunt hier een rondje rijden op een moderne tweewieler. We gaan op visite bij de
Nederlandse ambassadeur in Beijing en scharrelen door de kunstenaarswijk 798. We wandelen door nieuwe
woonwijken en over prachtige promenades langs de rivier…. Telkens ontdekken we inspirerende architectuur.
’s Avonds gaan we vaak naar een concert of een voorstelling. De show in Hangzhou op het Westmeer, met gekleurd
licht en muziek op het water, is een spektakel om nooit te vergeten. We eten gevarieerd in verschillende
restaurantjes. Velen zeggen dat deze reis een culinair feest is: we eten jiaozi’s (dé lekkernij van Beijing), allerlei
gewokte groentes en, in Shanghai, dimsum. Uiteraard proeven we Peking-eend, met onze vingers , zoals het hoort.
We rollen de reepjes eend met komkommer en lente-ui in mini-pannenkoekjes en dippen deze pakketjes in zoete
bonensaus… Mmm, lekker!

Onze hotels zijn op basis van jarenlange ervaring geselecteerd… Hun ligging is altijd geweldig: vlakbij de Verboden
Stad in Beijing, aan de Bund in Shanghai, pal aan het beroemde Westmeer van Hangzhou enzovoort. De beste
locaties! De kamers zijn comfortabel en we genieten van de lekkerste ontbijtjes…
We wandelen onder de platanen in de Franse wijk in Shanghai. We kijken onze ogen uit in de hypermoderne villa’s
van Commune by the Great Wall… Wij maken op de kunstacademie van Hangzhou praatjes met de studenten…
Avontuurlijk is ook onze treinreis van Beijing naar Shanghai. We nemen de nachttrein, een typisch Chinese ervaring!
Gelukkig zijn de lakens brandschoon en is het verder opmerkelijk rustig.
Het werk van de Chinese Pritzker prijswinnaar Wang Shu verdient tenslotte speciale attentie. Voor het Historisch
Museum van Ningbo gebruikte hij de antieke baksteentjes van een oude volkswijk die niet lang geleden gesloopt is…
Je weet niet wat je ziet. De doorleefde steentjes in combinatie met de moderne hoekige architectuur geven het
museum een sprookjesachtig aura.
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