
Huizen vertellen muziekgeschiedenis 

 

Muziekgeschiedenis is alomtegenwoordig in Wenen. In musea, concertzalen en ook in de 

huizen waar ooit beroemde componisten woonden. 

 

Hoe leefde Wolfgang Amadeus Mozart ooit? Hoe worden klanken gemaakt en hoe voelt het om 

een orkest te dirigeren? Waar spelen 's werelds beste orkesten en solisten? Als je in de 

voetsporen van de muziekgeschiedenis en de klankkunst wilt treden, vind je in Wenen vele 

bestemmingen. Bezoekers kunnen interessante feiten over componisten en de wereld van de 

klank te weten komen in het "Haus der Musik". Daar kun je ook een poging wagen om het 

Wiener Philharmoniker te dirigeren.  

In de woningen waar ooit beroemde musici woonden, kun je letterlijk hun geest voelen. In het 

Mozarthuis in het centrum van Wenen, waar Wolfgang Amadeus Mozart zijn opera "The 

Marriage of Figaro" componeerde. In de woning van Johann Strauss, waar de Donauwals 

gecomponeerd werd. In het Haydn Huis, waar Joseph Haydn zijn late werken componeerde, 

waaronder het oratorium "De Schepping".  

Bezoekers kunnen ervaren hoe de werken van deze en vele andere componisten klinken als ze 

gespeeld worden door eersteklas orkesten en solisten, bijvoorbeeld in het Weense Konzerthaus 

en de Musikverein. Beide gebouwen kunnen ook bezocht worden tijdens een rondleiding.  

 

 

Wiener Tourismusverband 

Invalidenstraße 6 

1030 Wien  

E-Mail: info@wien.info  

Web: www.wien.info  

Telefon: +43 1 211 140 
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Op de berg speelt wereldmuziek 

 

Wandel van hut naar hut en luister naar concerten onder de open hemel: Dit genoegen 

wordt in het Mostviertel in Neder-Oostenrijk Op de berg speelt wereldmuziek 

geboden door de "Gipfelklaenge". 

 

Op 4 en 5 september 2021 zullen de bergen van het Mostviertel rond Mitterbach am Erlaufsee 

in het teken staan van de "Gipfelklaenge". Als je naar de concerten wilt luisteren, moet je een 

wandeling maken. Want de plaatselijke en internationale kunstenaarscollectieven treden op 

midden in de bergnatuur: op idyllische open plekken in het bos, op bloemenweiden en voor 

alpenweiden. Wat je hoort is vooral wereldmuziek en moderne volksmuziek - van koperklanken 

tot eigentijdse Weense liederen, van jodelen uit de Alpen tot Weense "Dudeln".  

 

 

Mostviertel Tourismus 

Töpperschloss Neubruck 

Neubruck 2/10 

3270 Scheibbs 

E-Mail: info@mostviertel.at  

Web: www.mostviertel.at und www.gipfelklaenge.at  

Telefon: +43 7482 204 44 
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Klassieke muziek inspireert in het Salzkammergut 

 

Concerten, lezingen en, voor het eerst, een kinder- en familieconcert worden door de 

Attergauer Kultursommer gehouden in het 40ste jaar van zijn bestaan. 

 

In zijn 40-jarige geschiedenis heeft de Attergauer Kultursommer zich tot ver buiten de grenzen 

van Oostenrijk gevestigd. In zijn jubileumjaar vindt het festival plaats van 16 juli tot 14 augustus 

2021. De zalen liggen allemaal rond de Attersee in het Opper-Oostenrijkse Salzkammergut: in 

kerken, een kasteel, een landgoed en in de Attergauhalle. Dit jaar presenteren bekende 

persoonlijkheden muziek van beroemde componisten als Bach, Schubert, Mozart, Mahler en 

ook van Astor Piazzolla, die in 2021 zijn 100ste verjaardag gevierd zou hebben. Voor het eerst 

vindt op 1 augustus een kinder- en familieconcert plaats onder de titel "Hit it!". Vier drummers, 

acht handen en veel ritme nodigen de hele familie uit om mee te doen. 

Het concertprogramma wordt aangepast aan de huidige coronasituatie en zal volgens de 

maatregelen verlopen. Zo nodig wordt elk concert op twee tijdstippen aangeboden, om 18.00 

uur en om 20.30 uur. 

 

 

Tourismusverband Attersee-Attergau 

Attergaustraße 31 

4880 St. Georgen im Attergau  

E-Mail: info@attersee.at  

Web: https://attersee-attergau.salzkammergut.at/ und www.attergauer-kultursommer.at  

Telefon: +43 7666 7719-0 
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In de stad verrassende nieuwe muziekformats 

 

De Innsbruck Promenade Concerten en pop-up oude muziekconcerten nodigen je uit om 

te genieten van muziek in de open lucht in Tirol. 

 

Van 3 juli tot 1 augustus 2021 wordt de binnenplaats van de Innsbruckse Hofburg omgetoverd 

tot een openluchtconcertzaal. In deze bijzondere omgeving horen bezoekers concerten uit 

verschillende eeuwen muziekgeschiedenis, vertolkt door blazersensembles, symfonieorkesten 

en kamermuziekensembles. 

 

In juli en september vinden op vrijdag ook "pop-up"-concerten plaats op ongewone plaatsen in 

de stad. In deze reeks evenementen, bedacht door studenten van de Hogeschool Kufstein, 

presenteren instrumentale ensembles, solisten en koren nieuwe interpretaties van Europese 

muziek uit de Renaissance en Barok. De toegang tot de pop-upconcerten is gratis. 

 

 

Innsbruck Tourismus Tourist Office 

Burggraben 3  

6020 Innsbruck 

E-Mail: office@innsbruck.info  

Web: www.innsbruck.info und www.promenadenkonzerte.at 

Telefon: +43 512 53 56 
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Folkmuziek vermaakt aan het meer 

 

"Seeleuchten" is de naam van de zomer die eens per week aan de Pillersee in Tirol wordt 

gehouden. Dan vermaakt muziek en een geluidsvuurwerk het publiek. 

 

Tussen 23 juni en 8 september 2021 komen inwoners en bezoekers elkaar bij voorkeur op 

woensdag bij de Pillersee tegen. Als onderdeel van het "Seeleuchten" festival treden 

volksmuziekgroepen uit de streek op het podium aan het meer op. Er vinden optredens van 

Schuhplattler plaats. Af en toe is er moderne muziek te horen, die ook live gespeeld wordt. 

Orkestrale koperblazers voeren hun sfeervolle melodieën uit vanaf een boot. De avonden 

worden romantisch afgesloten met een vuurwerk.  

Het muzikale voorspel begint om 20.00 uur, het hoofdprogramma begint om 21.00 uur. 

 

 

Tourismusverband PillerseeTal – Kitzbüheler Alpen  

Dorfplatz 1  

6391 Fieberbrunn 

E-Mail: info@pillerseetal.at   

Web: www.pillerseetal.at und www.kitzbueheler-alpen.com/de/pital/seeleuchten.html 

Telefon: +43 5354 56304 
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In het dorp verrukken frisse geluiden 

 

Jonge kunstenaars uit de hele wereld stellen het programma samen van het jonge 

festival :alpenarte in Schwarzenberg in het Bregenzerwald. 

 

Schwarzenberg in het Bregenzerwald in Vorarlberg is niet alleen het trefpunt van de 

internationaal bekende Schubertiade. De afgelopen vier jaar was het pittoreske dorp met zijn 

uitstekende concertzaal ook gastheer van het :alpenarte festival, dit jaar van 10 tot 13 juni. 

:alpenarte richt zich op jonge artiesten en muziek buiten het traditionele klassieke repertoire. Er 

zijn tangoklanken van Astor Piazzolla te horen, maar ook zelden uitgevoerde stukken van 

bekende componisten en werken van minder bekende meesters. Het :alpenarte festival wil ook 

de dialoog tussen de artiesten en het publiek bevorderen, bijvoorbeeld met workshops en 

muziekeducatie. 

 

 

Vorarlberg Tourismus 

Poststraße 11 

6850 Dornbirn 

E-Mail: info@vorarlberg.travel  

Web: www.vorarlberg.travel und www.alpenarte.eu  

Telefon: +43 5572 377033-0 
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