
WELCOME TO THE MUSIC CITY NASHVILLE, TENNESSEE!

The Promise of Nashville – de plek waar muziek is geïnspireerd, gecreëerd, opgenomen en
gespeeld. De ultieme muzikale ervaring en het culturele aanbod ervaar je in Nashville samen met 

de authentieke, unieke en vriendelijke sfeer die in de stad hangt.

Ontdek deze bruisende stad door middel van deze cursus!



VIDEO

Nashville heeft in 2018 maar liefst 15,2 miljoen bezoekers gehad! De vraag naar de stad is in 
de afgelopen vijf jaar sneller toegenomen dan elke andere stad uit de top 30 van Amerika.

https://www.youtube.com/watch?v=ZgVErkGSfBY&feature=youtu.be


EENVOUDIG TE BEREIKEN

Nashville omvat de drie
belangrijke snelwegen: I-40, I-24 
en I-65. De luchthaven ligt op 13 
km van het stadscentrum en op 
14 km van Gaylord Opryland 
Resort. Daarnaast gaan er meer
dan 540 vluchten per dag naar
meer dan 70 bestemmingen, 
waaronder London Heathrow.



AUTHENTIEKE MUSIC CITY NASHVILLE
o brengt muziek uit sinds de Fisk Jubilee Singers in 1871
o is door het Rolling Stone Magazine uitgeroepen tot de beste
muziekscéne
o bevat de grootste songwriter community ter wereld
o biedt thuis aan de muziekgenres Gospel, Americana en
Country
o heeft de langst lopende live radioshow in de geschiedenis -
The Grand Ole Opry
Elke dag wordt Nashville meer en meer een culturele, artistieke
en entertainmentrijke bestemming voor vakantiegangers. De
stad is gevuld met muziek gerelateerde attracties, unieke
muziek- en evenementenlocaties, een groot aantal
kunstgalerijen, botanische tuinen en plantages, honky-tonks,
professionele sporten en heerlijk eten.
Eén ding is zeker: in Nashville beleef je de ultieme
muziekervaring!



DE GEBOORTE VAN MUSIC CITY NASHVILLE
De muziek scene in Nashville is net zo divers als
de songwriters en muzikanten in de 
stad. Nashville biedt een thuis aan pop, rock, 
bluegrass, jazz, klassiek, hedendaagse christelijke
muziek, blues en soulmuziek. In welke stemming 
je ook bent, je kunt het vinden in Nashville!
Er is 24/7 en 365 dagen per jaar live muziek te
vinden in Nashville. Daarnaast zijn er genoeg
bekende artiesten die ervoor kiezen om hun
liedjes te schrijven en op te nemen in de Music 
City, zoals de Kings of Leon, Keith Urban, Sheryl 
Crow en Jack White.
Benieuwd waar Elvis en Dolly Parton hun grootste
hits hebben opgenomen? Kom meer te weten
over het muzikale verleden en heden van 
Nashville in een van de vele attracties met een
muziekthema, variërend van historische
opnamestudio’s tot aan backstage-tours door 
wereldberoemde muzieklocaties, zoals de 
Country Music Hall of Fame en de Grand Ole 
Opry.



HONKY TONK HIGHWAY
Voor een gratis feestje moet je zijn op de 
Honky Tonk Highway van Nashville. De 
Honky Tonk Highway is gelegen op de 
Lower Broadway en bestaat uit een
lange rij van honky tonks die live muziek
van 10.00 tot 03.00 uur de straat in 
pompen, elke dag! Je hoeft geen entree 
te betalen, dus is het netjes om een
leuke fooi achter te laten voor het 
personeel. Er wordt 24/7 en 365 dagen
per jaar livemuziek gespeeld op meer
dan 180 locaties in de stad Nashville!



IEDEREEN KAN BLIJVEN 
OVERNACHTEN!
Op het gebied van overnachten is 
er genoeg keuze in Nashville! Met 
meer dan 45.000 hotelkamers in 
de omgeving van Nashville, zijn er
opties voor elke prijsklasse, locatie
en behoefte. De stad heeft 41 
nieuwe hotels geopend sinds 2016 
en eind 2020 openen er nog eens
23 hotels.
Er is genoeg keuze uit
verschillende accommodaties die 
betaalbaar zijn of voor
bijvoorbeeld gezinnen met 
kinderen, zoals het Gaylord 
Opryland of Nashville Shores.



HET GRAND OLE OPRY
Al meer dan 90 jaar heeft de Grand 
Ole Opry een betoverd publiek, met 
een scala aan optredens van nieuwe
artiesten, bekende sterren en
legendes van de country muziek! Het 
Grand Ole Opry zorgt elke keer weer
opnieuw voor een onvergetelijke
avond met uniek Amerikaans
entertainment! Verschillende shows 
op elke vrijdag, zaterdag en dinsdag
(februari tot december) en op 
woensdag (juni tot augustus).
Ook kun je kiezen voor een Opry 
House Backstage Tour. Hierdoor krijg
je een kijkje achter de schermen
backstage, nadat de shows zijn
afgelopen en ontdek je de echte
theaterervaring van het Grand Ole 
Opry.



ERVAAR HET RYMAN AUDITORIUM
Het Ryman Auditorium is gebouwd in 1892 en wereldwijd
bekend als 'The Mother Church of Country Music', een van de 
bekendste iconen van Nashville. Tijdens de tour komt de 
geschiedenis van deze beroemdste bezienswaardigheid van de 
stad tot leven door de ultra moderne 'Soul of Nashville' video-
ervaring en multimedia-exposities, die de bezoekers
onderdompelen in het rijke verhaal van de Ryman. Er worden
dagelijks rondleidingen gegeven!

General Jackson Showboat
Wat ook niet mag ontbreken tijdens een bezoek aan Nashville, 
is een middag of een avond op de General Jackson Showboat. 
Tijdens het varen mag je proeven van de verschillende
muziekgenres van Nashville, spectaculaire shows en
entertainment, terwijl je geniet van het uitzicht vanaf de boot.
De Jackson Showboot vaart in de middag (maart tot midden 
november) en in de avond (februari tot midden november).



COUNTRY MUSIC HALL OF FAME AND MUSEUM
Het Country Music Hall of Fame museum is de thuisbasis van de Amerikaanse muziek en artiesten. In het museum 
worden maar liefst 2,5 miljoen kostbare artefacten, waaronder talloze opnames, foto’s, toneelkostuums, 
muziekinstrumenten en nog veel meer getoond. Je komt tijdens een bezoek alles te weten over de geschiedenis
door de interessante details en wisselende tentoonstellingen, zoals de Sing Me Back Home tentoonstelling. Ook 
voor gezinnen met kinderen is het een leuke activiteit, omdat de Country Music Hall of Fame verschillende
programma’s aanbiedt voor kinderen. Het museum is dagelijks geopend van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Tentoonstellingen 2019/2020
o Outlaws & Armadillos: maart 2018 - februari 2021
o American Currents, The Music of 2018: maart 2019 - februari 2020
o Still Rings True, The Enduring Voice of Keith Whitley: mei 2019 - april 2020
o Kacey Musgraves, All of the Colors: juli 2019 - juni 2020
o Brooks & Dunn, Kings of Neon: augutus 2019 - july 2020



De magie van Studio B
Breng ook een bezoek aan de 
historische RCA Studio B. Deze
opnamestudio is bekend als het huis 
van 1000 hits en de geboorteplaats
van de 'Nashville Sound'. De 
opnamestudio is gebouwd in 1957 en
door de magie van Studio B zijn er
meer dan 35.000 nummers tot leven
gebracht, waaronder 1.000 
Amerikaanse hits, 40 miljoen
verkochte singels en meer dan 200 
opnames van Elvis Presley.
Er zijn tours beschikbaar in 
combinatie met de Country Music 
Hall of Fame and Museum.



MUSICIANS HALL OF FAME AND MUSEUM
Ook leuk om te bezoeken is het Musicians 
Hall of Fame and Museum. Dit museum 
eert alle muzikanten, ongeacht het genre 
of het instrument, die duizenden iconische
opnames hebben opgenomen en gespeeld. 
Diverse exposities nemen je mee op tour 
door de steden die de muziekcultuur in 
Nashville sterk hebben beïnvloed. Het 
GRAMMY Museum Gallery is een
interactieve tentoonstelling die de 
geschiedenis van de GRAMMY Awards laat
zien en bezoekers de mogelijkheid biedt
om op het podium te staan om elk aspect 
van het opnameproces te ervaren.

Niet te missen muziekattracties!
Nog niet genoeg gekregen van alle muziek
inspiratie? Breng dan ook een bezoekje
aan de volgende muziekattracties: Imagine 
Recordings, Story Tellers Museum & 
Hideaway Farm, The George Jones, 
National Museum of African American 
Music dat geopend word in 2020 en de 
Nashville Studio Tour.



DE STERREN VAN NASHVILLE OP DE WALK OF FAME
Op Broadway moet je zijn voor de sterren van Nashville! Met de Music 
City Walk of Fame brengt Nashville een ode aan alle artiesten die hebben
bijgedragen aan de muziekindustrie van de stad door verschillende
samenwerkingen. Bekende Amerikaanse namen, zoals Little Richard, Elvis 
Presley, Steve Curtis Chapman, Dolly Parton, Jimi Hendrix en Johnny Cash 
hebben hun eigen tegel op de Walk of Fame.
Er worden nog steeds nieuwe sterren toegevoegd, waarbij het publiek
gratis de ceremonie kan bijwonen. Als je er toch bent, is dit leuk
meegenomen!



ER VALT ALTIJD WAT TE VIEREN IN NASHVILLE!

Er is altijd reden voor een feestje of voor het spelen van 
muziek. Hieronder vind je bekende festivals en
muziekevenementen, die zeker leuk zijn om bij te wonen in 
Nashville:

o Americana Music Festival & Awards
o CMT Awards
o CMA Awards
o CMA Music Fest
o Jefferson Street Jazz & Blues Festival
o Let Freedom Sing! July 4th in Music City
o Live on the Green
o Jack Daniel’s Music City Midnight: New Year’s Eve in 
Nashville
o Music City Soul Series
o Musicians Corner
o The Stellar Gospel Music Awards
o Tin Pan South Writers Festival



HET WINKELAANBOD VAN DE MUSIC CITY!
Shopliefhebbers opgelet! Opry Mills is de 
grootste outlet- en winkelbestemming van 
Tennessee met meer dan 200 winkels en
verkooppunten. Het winkelcentrum ligt gunstig
gelegen op 18 km van het centrum van Nashville 
en op loopafstand van de Grand Ole Opry en het 
Gaylord Opryland Resort. Naast winkelen biedt
het winkelcentrum ook genoeg entertainment, 
zoals een bioscoop, het Madam Tussauds 
museum, gezellige eettentjes en andere leuke
activiteiten.
Daarnaast moet je voor het winkelen in het 
centrum van Nashville zijn op Fifth en Broadway. 
Deze nieuwste winkelbestemming vind je in de 
binnenstad met alle winkels op loopafstand, 
goede rooftop bars/restaurants en het National 
Museum of African American Music.



HET ATHENE VAN HET ZUIDEN

Het Parthenon is werelds enige replica van een echte oude
Griekse tempel op ware grootte. De tempel is gebouwd in 1897 
en de architectuur bevat geen enkele rechte lijn. Dit maakt de 
Griekse tempel vrij bijzonder en het trotse symbool van 
Nashville. Daarnaast bevat het Parthenon een kunstcollectie
van de stad en een bezoekerscentrum. Het Parthenon is (bijna) 
het gehele jaar open voor bezoekers.
Daarnaast kun je ook meer cultuur en natuur ontdekken door 
een bezoek te brengen aan het Frist Art Museum, Tennessee 
State Museum, Cheekwood Estate & Gardens, Schermerhorn 
Symphony Center en het Tennessee Performing Arts Center 
(TPAC).



Andrew Jackson’s Hermitage
Ook op het gebied van geschiedenis is er genoeg
te zien en te ontdekken in Nashville. Een bezoek
brengen aan het meest bezochte presidentiële
huis in Amerika, namelijk het Andrew Jackson’s 
Hermitage. Dit grote nationale historische
monument beschikt over meer dan 30 historische
gebouwen, prachtige tuinen, wandelpaden en er
zijn verschillende seizoentours beschikbaar.

Belle Meade Plantation & Winery
Voor meer natuur en architectuur zit je goed bij de Belle 
Meade Plantation dat een voormalig landgoedhuis en
paardenboerderij was met maar liefst 5.400 hectare grond. 
Als bezoeker verdiep je je in de rijke geschiedenis tijdens
een rondleiding. Ook wijnliefhebbers zitten hier goed, 
want op de Belle Meade Plantation wordt zelf wijn
gemaakt en je kunt er verschillende wijnen proeven!

Belmont Mansion of the Historic Traveller's
Rest Plantation
Tevens kun je voor meer natuur en
gesschiedenis een beozek brengen aan de 
Belmont Mansion of the Historic Traveller's
Rest Plantation.



GEZINSVRIENDELIJK!

Er is genoeg te doen voor gezinnen met 
kinderen. Zo is het leuk om Nashville 
Zoo at Grassmere te bezoeken en
giraffen, zebra’s, rode panda’s en
kangoeroes te bekijken. Daarnaast is het 
Adventure Science Center ook leuk voor
kinderen. Een leerzaam uitje waar
kinderen kennis maken met de 
wonderen van wetenschap en
technologie!
Ook Nashville Shores mag niet op de lijst
ontbreken. Dit resort ligt aan het Percy 
Priest Lake en bevat een waterpark met 
waanzinnige zwembaden, glijbanen en
een golfslagbad. Daarnaast zijn er
plaatsen om te kamperen, worden er
hutten verhuurd met uitzicht op het 
meer en is er een jachthaven met 310 
ligplaatsen.



GAYLORD OPRYLAND RESORT
Het Gaylord Opryland Resort is de plek voor gezinnen met 
kinderen om te overnachten. In het resort is genoeg te doen en
er worden genoeg leuke evenementen georganiseerd. Het 
resort heeft maar liefst 2.888 kamers, een groot binnen- en
buitenzwembad, verschillende binnentuinen, een spa, diverse 
winkels en alles zit onder één dak!
Vooral tijdens de kerst is het leuk om te overnachten in het 
resort. Het evenement ‘A Country Christmas’ kenmerkt de 
vakantiesfeer door meer dan een miljoen lichtjes en een
prachtig omgetoverd kerstdecor en entertainment. Onlangs is 
ook de nieuwste attractie SoundWaves geopend dat ontzettend
leuk is voor de hele familie. Ontdek alle attracties van het 
SoundWaves indoor en outdoor waterpark!



AMERICAN FOOTBALL, IJSHOCKEY OF 
VOETBAL

In Nashville zijn er genoeg professionele
sporten voor alle seizoenen. Zo spelen
de Titans mee in de National Football 
League (NFL) in het Nissan Stadium. Het 
stadium ligt aan de oostelijke oever van 
de rivier Cumberland in het centrum van 
Nashville. Voor IJshockey moet je zijn bij
de Predators die spelen in de 
Bridgestone Arena. En op het gebied van 
voetbal zal Nashville binnenkort met 
hun voetbalteam deelnemen aan de 
Major League Soccer.
Het is altijd leuk om een wedstrijd bij te
wonen en de sfeer te proeven van 
Nashville!



RUIME KEUZE UIT HEERLIJK ETEN!

Nashville biedt de perfecte combinatie van lekker eten en
goede muziek! Voor eten zit je goed in Nashville, want maar 
liefst 133 nieuwe restaurants zijn in 2018 geopend en met dit
jaar zullen daar 110 nieuwe restaurants bij komen. Dit betekent
dat waar je ook zin in hebt, het te vinden is in Nashville!



ONTDEK DE RHYTHMS OF THE 
SOUTH

Het zuiden van Amerika kun je 
omschrijven als een mix van 
vriendelijke mensen die erg gastvrij
zijn, indrukwekkende
landschappen, heerlijke
traditionele gerechten en een rijke
geschiedenis aan muziek. Deze
geschiedenis vind je vooral terug in 
de drie steden Atlanta (Georgia), 
New Orleans (Louisiana) en
natuurlijk Nashville (Tennessee). In 
Atlanta vind je de oorsprong van de 
rap- en indie muziek, in New 
Orleans natuurlijk die van de jazz 
en in Nashville de country en rock. 
Een bezoek aan deze steden zorgen
ervoor dat je kunt genieten van de 
muziek en muzikanten die de 
muziek van nu hebben bepaald.



TOT SLOT...

Inmiddels heb je een goed beeld
gekregen van de stad Nashville, dus
het is tijd om de opgedane kennis

te testen door middel van de 
volgende vragen.

Succes toegewenst!














































