
WELCOME TO TENNESSEE

Of het nu gaat om trendy hippe steden of charmante kleine dorpen, Tennessee biedt een
authentieke Amerikaanse ervaring. Bezoek Elvis in Graceland en ervaar de blues op Beale Street in 

Memphis. Geniet van livemuziek in het Ryman Auditorium en het Grand Ole Opry in Nashville. 
Ontdek Bristol, de geboorteplaats van countrymuziek. Bezoek de adembenemende Great Smoky 
Mountains, het meest bezochte park in de VS, geniet van een glas Jack Daniels, bezoek Ruby Falls 
of loop in de voetsporen van het verleden in Shiloh’s National Military Park. Het is de schoonheid, 

de muziek en de ervaringen die deze staat tot de soundtrack van Amerika maken.

Tennessee is gemakkelijk te bezoeken. Er gaan verschillende binnenlandse vluchten vanaf bijna alle
luchthavens in Amerika. Een directe vlucht is beschikbaar met British Airways van Londen naar

Nashville.



VIDEO

We starten met een video om je een indruk te geven van de 
staat.

https://www.youtube.com/watch?v=0mF2JCPsrA0&feature=emb_logo


DE VELE HIGHLIGHTS IN DE VERSCHILLENDE REGIO'S
Tennessee is de thuisbasis van 7 muziekgenres: blues, soul, 
rock n' roll, rock a billy, gospel, country en bluegrass. De staat is 
onderverdeeld in drie gebieden, het west, het midden en het 
oosten.
In het westen van Tennessee vind je Memphis en de thuisbasis
van Elvis Presley, Graceland. Bluesliefhebbers moeten Beale 
Street in Memphis zeker bezoeken.
In het midden van Tennessee ligt de hoofdstad Nashville. Elke 
dag en nacht vinden hier live muziekoptredens plaats op Lower 
Broadway, ook bekend als Honky Tonk Highway. De 
wereldberoemde Jack Daniel distilleerderij bevindt zich in 
Lynchburg. Jouw klant kunt hier verschillende rondleidingen
volgen en proeverijen bijwonen.
In het oosten van Tennessee biedt geweldige outdoor-
ervaringen. Onder andere vind je hier het Great Smoky 
Mountains National Park.



Civil Rights Trail
De Civil Rights Trail strekt zich uit over 14 staten, 
waaronder Tennessee. In Tennessee zijn 10 
historische locaties die jouw klant kunt bezoeken, 
waaronder het National Civil Rights Museum in 
Memphis.
Tennessee Music Pathways
Veel plaatsen in Tennessee zijn belangrijk voor de 
muziekgeschiedenis. Daarom heeft de staat de 
Tennessee Music Pathways gemaakt. Dit is een
systeem dat in de hele staat wordt gebruikt om 
locaties te herkennen en te certificeren die 
belangrijke en impactvolle bijdragen aan muziek
hebben geleverd.

ONTDEK HET VERLEDEN
Wanneer je Tennessee bezoekt, leer je niet alleen
over geschiedenis. Je ervaart het. Loop in de 
voetsporen van muzieklegendes, bezoek studio’s en
luister naar de hits van gisteren. Verken slagvelden, 
forten en overblijfselen uit de burgeroorlog tot de 
historische slagvelden van burgerrechten.



MEMPHIS - BEALE STREET

Memphis staat bol van de blues en soul. Beale Street is het levendige uitgaanscentrum van de stad en 365 dagen per jaar gevuld met livemuziek. Swing mee in de 
gezellige bars en restaurants en in de zomermaanden ook op straat. Beale Street wordt erkend als Home of the Blues en dit vind je er dan ook zeker terug. Relax in 
Hany Park en breng een bezoekje aan Withers Collection Museum and Gallery en verken de barretjes. Loop ook over de Brass Notes Walk of Fame. In Beale Street 
hoef je je nooit te vervelen, want er gebeurt altijd wel iets spectaculairs. Bezoek bijvoorbeeld B.B. King’s Blues Clubs waar je kunt genieten van de muziek en je maag
kan vullen met een heerlijke rib!



ELVIS PRESLEY'S GRACELAND

Maak een onvergetelijke reis door de beroemdste rock-'n-roll residentie ter wereld en verken het persoonlijke leven van Elvis 
Presley. Na het Witte Huis, is dit het meest bezochte woonhuis van de VS. Ontdek hoe zijn revolutionaire stijl en unieke geluid het 
gezicht van populaire muziek en cultuur heeft veranderd. Stap ook aan boord van zijn privévliegtuigen om te zien hoe hij reisde
tijdens zijn carrière. Een leuk feitje: de gordels zijn van bladgoud. De grote fans kunnen zelfs op het terrein slapen in Graceland’s 
Guest House. Je klant kan diverse tours volgen en de prijs begint vanaf 41 dollar. Graceland is gelegen in het zuiden van 
Memphis. 



SUN STUDIO
In het centrum van Memphis 
vind je Sun Studios, ook wel de 
'Birthplace of rock-’n-
roll' genoemd. Wereldberoemde
artiesten als B.B. King, Elvis 
Presley en Johnny Cash hebben
hier opnames gemaakt. Je kunt
hier een korte studiotour volgen
van 45 minuten. In de avond
worden hier nog steeds 
muziekopnames gemaakt.

AMERIKAANSE SOULMUZIEK IN 
HET STAX MUSEUM
Een andere must see is het Stax
museum. Hier kom je alles te
weten over de Amerikaanse
soulmuziek. Stax Records is een
van de populairste platenlabels
voor soulmuziek aller tijden met 
opnames van Otis Redding, Isaac 
Hayes en vele anderen.



NATIONAL CIVIL RIGHTS MUSEUM
Het National Civil Rights Museum toont exposities van de Civil 
Rights Movement, daterend van 1619 tot 2000. Het museum 
bevindt zich in het voormalige Lorraine Motel in Memphis, 
waar in april 1968 de Amerikaanse burgerrechtenactivist
Martin Luther King Jr. werd vermoord, terwijl hij op zijn
balkon stond. In het museum kom je alles te weten over de 
burgerrechtenbeweging en de invloed op 
mensenrechtenbewegingen wereldwijd. Houd er rekening
mee dat het museum op dinsdagen gesloten is.



MUSIC CITY, USA
Muziek blijft het visitekaartje van Nashville, Music City, en de stad is met name bekend van de countrymuziek. Met meer dan 120 
locaties voor livemuziek in de stad is er voor elk wat wils. Maak ook kennis met de bijzondere art scene, creatieve cultuur en het 
bekroonde eten.



GRAND OLE OPRY HOUSE

De Grand Ole Opry is het langstlopende live 
radioprogramma in de VS en in de lucht
sinds 1925. Het is een mix van country-
muzieklegendes en de hedendaagse
hitlijsten. De Opry is een unieke
entertainmentervaring. Er zijn elke week vier
shows die je kan bijwonen. Ook kunnen
bezoekers een backstage-tour volgen. Deze
radioshow wordt al jaren wordt gehouden in 
het Grand Opry Ole, maar vond de eerst 5 
jaar plaats in het Ryman Auditorium dicht ij
het Gaylord Opryland Resort. De Ryman is 
een wereldwijde bezienswaardigheid en
icoon van Nashville. Er worden dagelijkse
rondleidingen gegeven om bezoekers onder
te dompelen in het rijke verhaal van de 
Ryman.



COUNTRY MUSIC HALL OF FAME AND MUSEUM

Ook als je niet op de hoogte bent van countrymuziek, is dit een echte must see. Je leert hier alles over 
het ontstaan van countrymuziek en de sterren van vroeger tot nu. De tentoonstellingen zijn interactief
en de collectie is spectaculair. Enkele highlights zijn de Hall of Fame, Elvis Presley’s 'Solid Gold' Cadillac 
en handgeschreven songteksten en kledingstukken van megasterren, zoals Taylor Swift, Garth Brooks, 
Faith Hill en Loretta Lynn. Ook hier geldt, koop je ticket online om een eventuele rij te vermijden.



JACK DANIEL DISTILLEERDERIJ

Op ongeveer 120 kilometer rijden ten zuiden van Nashville, 
vind je de Jack Daniel’s distilleerderij in de stad Lynchburg. Jack 
Daniel is een van ’s werelds bekendste whisky. De bekende
Tennessee whisky Old No. 7 is ontstaan in 1864 en twee jaar
later was dit de eerste geregistreerde distilleerderij in de VS. Je 
klant kan er diverse tours volgen. Zo kun je tijdens een tour 
meer leren over de historie of combineer de tour met een
heerlijke proeverij. Lunchen doe je bij Miss Mary Bobo’s 
Boarding House & Restaurant, waar ze het eten nog zo 
serveren als Mrs. Bobo dat een eeuw geleden deed. Let op, 
hier moet je wel reserveren. Ook in Lynchburg zelf is genoeg te
doen.



THE GREAT SMOKY MOUNTAINS

Behalve om muziek, staat Tennessee ook bekend om de 
adembenemende natuur. De staat herbergt het wonderschone
Great Smoky Mountains National Park, het meest bezochte
natuurpark van de VS. De prachtige bosrijke bergen danken hun
naam aan de nevel die vaak rond de bergtoppen hangt. De 
Great Smoky Mountains is van oudsher het thuis van de 
Cherokee en ligt in het oosten van de staat, op de grens van 
Tennessee.
Verken eindeloze wandelpanden en kom langs schitterende
watervallen. De belangrijkste route loopt van Newfound Gap 
Road (Highway 441), die de plaatsen Gatlinburg en Cherokee 
met elkaar verbindt. Breng ook een bezoekje aan Cades Cove, 
waar je een glimp kunt opvangen van het landleven zoals dat
vroeger ging. Een bezoek is gratis en het park is het hele jaar
geopend.



OUTDOOR ADVENTURES

Naast het Great Smoky Mountains Nationaal Park bezit Tennessee over nog veel meer
natuurschoon. Outdoor-sensatiezoekers kunnen raften over de Ocoee-rivier in Cleveland, 
ziplinen door de boomtoppen in Sevierville of een van de 56 staatsparken verkennen. Ook een
rivierbootcruise op de machtige Mississippi in Memphis is een aanrader.



FAMILIEPRET IN DOLLYWOOD

Het gezellige attractiepark
Dollywood ligt in Pigeon Forge, 
vlakbij Sevierville, en wordt omringd
door de prachtige Great Smoky 
Mountains. Dit park is geschikt voor
echte thrillseekers maar ook voor
families. Geniet van de verschillende
attracties en liveshows. Ook is er een
waterpark die je klant kan bezoeken
in de zomermaanden. Overnacht in 
Dollywood’s Smoky Mountain Cabins 
en wordt wakker met een
adembenemend uitzicht. Ook kun je 
jezelf laten verwennen in 
Dollywood’s DreamMore Resort en
Spa.



GET A TASTE OF TENNESSEE
Het zuiden staat ook bekend om haar gastvrijheid en de overheerlijke en gevarieerde keuken. Van gerenommeerde
restaurants, zuidelijk comfortvoedsel tot gezellige eetcafés en honky-tonk, Tennessee heeft het allemaal.
Suggesties om te proberen zijn: barbecue (verschillende delen van de staat maken het anders), koekjes (bij het ontbijt) 
en moonshine. De Tennessee Whiskey Trail biedt klanten verschillende locaties in de staat om lokale gedistilleerde
dranken, zoals Tennessee Whiskey en moonshine te proberen.



GENIET OP EEN VAN DE VELE FESTIVALS
Muziek is het hele jaar door een event in Tennessee. Er zijn dan 
ook vele muziekfestivals te vinden, met name van april tot en
met oktober. Ook op het gebied van kunst, cultuur en food 
hoeft je klant zich er niet te vervelen. Grotere
muziekevenementen zijn:

• Beale Street Music Festival - Memphis, mei
• Rhythm & Blooms Music Festival – Knoxville, mei
• Riverbend in Chattanooga, mei
• CMA Fest in Nashville, juni
• Bonnaroo Music & Arts Festival – Manchester, juni
• Music City Jazz Festival – Nashville, juli
• Fire On The Water Music Festival – Gallatin, augustus
• Muddy Roots Festival – Cookeville, augustus
• Americana Musica Festival – Nashville, september
• Pilgrim Music & Cultural Festival – Franklin, september



TOT SLOT...
Je kunt inmiddels veel weetjes en tips met jouw klanten delen
over Tennessee. Ben je klaar voor een kennistest? Beantwoord
de volgende vragen en check of je veel hebt opgestoken over 
deze bijzondere staat in de Verenigde Staten.
Succes toegewenst!


































