Leipziger Notenspoor
Leipziger Notenspur –
stap voor stap muziek

Ik ben Toni

Leipziger Notenspur Leipziger Notenspoor
Leipziger Notenspoor-initatief
Leipzig toont een wereldwijd unieke dichtheid van origineel
behouden werkingsplaatsen van beroemde componisten. Veel
van deze componisten kunt u op het Leipziger Notenspoor ontmoeten, bij voorbeeld G.Ph. Telemann, J.S. Bach, A. Lortzing,
F. Mendelssohn Bartholdy, R. Schumann, R. Wagner, E. Grieg,
L. Janácek, G. Mahler, M. Reger, E. Schulhoff. 			
Het Leipziger Notenspoor-initiatief streeft ernaar om deze muzikale erfenis tot leven te brengen. Op die manier ontstaat een fascinerende verbinding tussen stadverkenning en muziekervaring.

Leipziger Notenspoor – Waar de muzikale genieën buren
waren
Het Leipziger Notenspoor verbindt op 5 km de belangrijkste originele schouwplaatsen in het centrum van de stad met
elkaar. Het omvat componistenhuizen en prestatie-locaties
vooral van de barok en romantiek.

In de planning
Twee andere projecten zijn gepland: Het Leipziger Notenrad en
de Leipziger Notenboog. Meer informatie kunt u vinden op onze
website: www.notenspurleipzig.de of in de Notenspoor-Gids
„Leipziger Notenspoor - Op Notenspoor, Notenboog en Notenrad - Wandeltocht door de Muziekstad“ (uitgeverij Kamprad).

Voor kinderen
Wij adviseren de Sporenzoektocht samen met mascotte Toni en
het Notenspoor-ontdekker-paspoort, die b.v.verkrijgbaar is in de
Leipziger Toeristische Informatie ( ) in de Katharinenstraat 8.

Wegen- en audiocontrolesysteem
Het wegencontrolesysteem bestaat uit in de bodem verzonken,
gebogen rvs-inlegwerk, die de weg markeren van station naar
station. Aan de Notenspoor-stations vindt u informatiepanelen.
Omdat muziek zich voornamelijk opent door luisterervaring,
is er een aanvullend audio-systeem. Met de telefoon (lokaal tarief) kunt u luisterscènes en muziekvoorbeelden opvragen. Voor
smartphones en I-Phones is een Notenspoor-app beschikbaar.

Label voor Europees erfgoed
De muziek van beroemde Leipziger componisten en de huizen
waarin zij hebben gewerkt, zijn een erfenis van wereldwijd belang. Daarom heeft het Notenspoor-initiatief al vroeg gesuggereerd, om naar een internationale erkenning te streven. De
stad Leipzig, ondersteund door de Duitse Vrijstaat Saksen, heeft
inmiddels het voorstel van de Permanente Conferentie opgenomen, om met het Leipziger Notenspoor-project een aanvraag
voor het Europees erfgoedlabel in te dienen.

Met speciale dank aan

Projectondersteuning – Beweeg de muziekstad
Het idee van het Leipziger Notenspoor werd geboren in het
Leipziger burgerschap en leeft van de actieve steun van vrijwilligers. Veel Leipzigers hebben hun ideeën en ervaringen
bijgedragen en daardoor het project zeer veelzijdig gemaakt.
Achter het muziek-, toerisme en burgerproject Leipziger
Notenspoor is een uitgebreid netwerk van muziekinstellingen, verenigingen en privépersonen onder ‚participatie van
Leipziger hogescholen, Leipzig Toerisme en Marketing GmbH
alsmede het Leipziger stadsbestuur. Ook Thomascantor, Gewandhaus Kapelmeester, directeur van de Opera van Leipzig
en chef-dirigent van het MDR Symphonie-orchest ondersteunen dit project.

www.notenspur-leipzig.de

voor de financiering van het gedeelte „Oude Stadhuis“ (station 13) tot
„Thomaskerk“ (station 17)
(op de plattegrond gemarkeerd met blauw)
Het Leipziger Notenspoor is opgericht door het
Leipziger Notenspoor-initiatief.
De realisatie van de het wegencontrolesysteem en
audiocontrolesysteem van het Leipziger Notenspoor werd uitgevoerd door de stad Leipzig in samenwerking met de Notenspoor-fondsvereniging
en werd gefinancierd door de Vrijstaat Saksen.
Notenspoor, Notenboog, Notenrad en Notenscene
zijn geregistreerde woordmerken. Merkeigenaar
is de Notenspoor-fondsvereniging, auteur Prof. Dr.
Werner Schneider.

DIE NOTENSPOOR-STATIONS
1
2
3
4

Neues Gewandhaus / Nieuwe Gewandhaus
Mendelssohn-Haus / Mendelssohn-Huis
Grieg-Begegnungsstätte / Grieg-Meeting plaats
Ehemalige Musikbibliothek Peters / Voormalige muziekbibliotheek
Peters
5 Museum für Musikinstrumente / Muziekinstrumentenmuseum
6 Alter Johannisfriedhof / Oude Johannis-begraafplaats
7 Schumann-Haus / Schumann-Huis
8 Grafisches Viertel – Musikverlage / Graphische-wijk –
muziek-uitgeverijen
9 Wagner-Denkmal / Wagner-monument
10 Oper Leipzig / Opera Leipzig
11 Alte Nikolaischule / Oude Nikolaischool
12 Nikolaikirche / Nikolaikerk
13 Altes Rathaus / Oude Stadhuis
14 Museum der bildenden Künste – Beethoven / Museum van Beeldende
Kunsten – Beethoven
15 Zum Arabischen Coffe Baum / Arabische Coffe Boom
16 Hôtel de Saxe
17 Thomaskirche / Thomaskerk
18 Bach-Museum / Bach-Museum
19 Standort Geburtshaus Clara Wieck / Plaats van het geboortehuis van
Clara Wieck *
20 Standort Altes Konservatorium / Plaats van het oude conservatorium*
21 Standort Erstes Gewandhaus / Plaats van het eerste Gewandhaus*
22 Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli /
Paulinum – Aula en Universiteitskerk St.Pauli
23 MDR-Kubus - Rundfunkklangkörper / MDR-cube - radio sound body
Tourist-Information
Geluidsinstallatie – stedelijke geluiden van drie eeuwen
Basispylon – Infopunt
* het historische gebouw is er niet meer
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DE STATIONS VAN HET LEIPZIGER NOTENSPUR /
LEIPZIGER NOTENSPOOR

01 Neues Gewandhaus / Nieuwe Gewandhaus

06 Alter Johannisfriedhof / Oude Johannis-begraafplaats

Het in oktober 1981 in Leipzig geopend Nieuwe Gewandhaus
is de thuisbasis van het in 1743 opgerichte wereldberoemde
Gewandhaus-Orkest.

Laatste rustplaats van belangrijke Leipziger muzici, componisten
en uitgevers. (Bij gesloten begraafplaats let op gewijzigderoutegids.)

Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/1270280
Foyer bezoek: ma-vr 10-18 uur, za 10-14 uur

Hoofdingang Johannisplatz, achter het Grassi Museum
maart-oktober dagelijks 10-18 uur / november-december dagelijks
10-16 uur

02 Mendelssohn-Haus / Mendelssohn Huis
Het is wereldwijd het enige behouden woongebouw van Felix
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) en tevens zijn sterfhuis.
(museum op locatie)
Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/962882-0
dagelijks 10-18 uur, concert zo 11uur

03 Grieg-Begegnungsstätte /Grieg-Meeting Plaats
In het huis van de muziekuitgever CF Peters woonde de Noorse
componist en pianist Edvard Grieg (1843-1907) tijdens zijn
verblijf in Leipzig als gast van zijn uitgever M. Abraham en
H. Hinrichsen. (museum op locatie)
Talstraße 10, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/9939661
vr 14-17 uur, za 10-14 uur, zo 11-14 uur (behalve op feestdagen)

04 Ehemalige Musikbibliothek Peters /
Voormalige muziekbibliotheek Peters
De eerste openbare bibliotheek, onder andere met waardevolle
originele manuscripten van Bach, Brahms en Haydn. De collectie
is nu in de inventaris van de stadbibliotheek Leipzig.
Goldschmidtstr. 26, 04103 Leipzig

05 Museum für Musikinstrumente /
Muziekinstrumentenmuseum

07 Schumann-Haus / Schumann-Huis
De componist Robert Schumann (1810-1856) en zijn vrouw Clara,
geboren Wieck (1819-1896) brachten hier van 1840 tot 1844 de
eerste jaren van hun huwelijk door. (museum op locatie)
Inselstraße 18, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/39392191
ma-vr 14-18 uur, za en zo 10-18 uur

08 Grafisches Viertel – Musikverlage (Notenwand) /
Graphische wijk – Muziek-uitgeverijen (Notenmuur)
In de 19e eeuw ontwikkeldt Leipzig zich tot de Europese muzieken uitgeverijenmetropool. Een van de belangrijkste muziekuitgevers is de oudste muziekuitgever ter wereld, Breitkopf &
Härtel (opgericht in 1719), C.F. Peters en F. Hofmeister. Op de
Notenwand vindt u informatie over de geschiedenis van het
notenschrift, puzzels voor volwassenen en kinderen, evenals
geluidsvoorbeelden.
Großer Brockhaus / Dörrienstraße, 04103 Leipzig

09 Wagner-Denkmal / Wagner- monument
Richard Wagner werd geboren in Leipzig in 1813 (gestorven in
1883 in Venetië), hij bracht zijn jeugd door in Dresden en ging
terug in 1827, eerst als student en later als studiosus musicae aan
de Leipziger Universiteit. Sommige van zijn eerste composities
zijn in Leipzig in première gegaan.

Deze muziekinstrumenten collectie met meer dan 5000 instrumenten is de grootste in Duitsland, waaronder de oudste origineel bewaard gebleven fortepiano van de wereld. (museum op
locatie)

Georgiring, bij de zwaanvijver achter het Operagebouw

Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, Tel.: 0341/9730750
di-zo, feestdagen 10-18uur

Het huidige operagebouw werd geopend in 1960 na-dat het vorige gebouw was vernietigd in de Tweede Wereldoorlog. De traditie
van de Opera Leipzig gaat terug tot de 17de eeuw.

10 Oper Leipzig / Opera Leipzig

Augustusplatz 12, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/12610
www.oper-leipzig.de

11 Alte Nikolaischule / Oude Nikolaischool
De in 1512 geopende Nikolaischool was de eerste stedelijke
openbare school in Leipzig. Scholieren waren onder andere G.W.
Leibniz, J. G. Seume en R. Wagner. (museum op locatie)
Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/2118518
di-do, za en zo 12-17 uur

12 Nikolaikirche / Nikolaikerk
Naast de Thomaskerk de tweede bewaard gebleven kerk. Voor de
muziek was J.-S. Bach verantwoordelijk. Première van de
Johannes-Passion en een deel van het Kerst-Oratorium. Het
Ladegastorgel van 1862 is het grootste kerkorgel in Saksen.
Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/1245380
ma-za 10-18 uur, zo kerkdiensten: 9.30, 11.15 en 17 uur

15 Zum Arabischen Coffe Baum / Arabische Coffe Boom
Oudste koffiehuis in Duitsland; eeuwenlange ontmoetingsplaats
van dichters, wetenschappers en muzikanten. Hier kwamen de
„Davidsbündler“ om Robert Schumann samen, wiens spreekbuis
de “Neue Zeitschrift für Musik“ was. (museum op locatie)
Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/9610060
dagelijks 11-19 uur

16 Hôtel de Saxe
De concertzaal van dit voormalige hotel was het podium voor muzikale vituozen die hier te gast waren en voor Leipziger concerten.
In 1796 werd het hotel bezocht door Mozarts weduwe Constanze.
locatie: Klostergasse 9, 04109 Leipzig

13 Altes Rathaus / Oude Stadhuis

17 Thomaskirche / Thomaskerk

Plaats waar de stadmuzikanten optraden. J. S. Bach tekende hier
zijn arbeidsovereenkomst met de stad. U kunt het beroemde BachPortret van
E. Haussmann in het origineel zien. (museum op locatie)

Al meer dan 800 jaar de thuisbasis van het Thomanerkoor.
Premièreplaats van de Matthäus-Passion en vele andere werken
van Thomascantor J.S. Bach.

Markt 1, 04109 Leipzig, Tel.:0341/9651320
di-zo, feestdagen 10-18 uur

Leipzig touristen-informatie
Katharinenstraße 8, Tel.: 0341/7104260
mo-vr 9.30-18 uur, za 9.30-16 uur, zo en feestdagen 9.30-15 uur

14 Museum der bildenden Künste – Beethoven /
Museum van Beeldende Kunsten – Beethoven
Hier is er een van‘s werelds belangrijkste muziek-gerelateerde
werken van beeldende kunst: de Beethoven-sculptuur van Max
Klinger, een meesterwerk van het symbolisme. (museum op
locatie)
Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/216990
di 10-18 uur, wo 12-20 uur, do-zo, feestdagen 10-18 uur

Klanginstallation / Geluidsinstallatie
Kretschmanns Hof - In de doorgang tussen Katharinenstraße
en Hainstraße kunt u onder de “sound-douche” naar muziek en
geluiden van de stad uit drie eeuwen luisteren.

Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/222240
dagelijks 9-18 uur, motetten: vr 18 uur, za 15 uur
(behalve in de zomervakantie)

18 Bach-Museum / Bach-Museum
Het Bach-museum is vooral gewijd aan het leven en werken van
Thomascantor Johann Sebastian Bach (1685-1750) in Leipzig. Het
museum bevindt zich in het huis van de bevriende koopmansfamilie Bose. (museum op locatie)
Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig, Tel.: 0341/9137202
di-zo 10-18 uur

19 Standort Geburtshaus Clara Wieck /
Plaats van het geboortehuis van Clara Wieck
In het voormalige huis „Hohe Lilie“ is in 1819 Clara Wieck, de
beroemde pianiste en latere echtgenote van R. Schumann geboren.
(verwoest in de Tweede Wereldoorlog)
Preußergäßchen, hoek Neumarkt, 04109 Leipzig

Als u ook het Leipziger Notenspoor wilt promoten:
20 Standort Altes Konservatorium /
Plaats van het oude conservatorium
Op deze binnenplaats werd in 1843 op initiatief van Mendelssohn
de eerste Hohe muziekhogeschool op het grondgebied van het
huidige Duitsland geopend.
Binnenplaats van het stedelijk warenhuis, toegang via de
Universitätsstraße 16 of Neumarkt 9

U bent altijd van harte welkom met uw ideeën, suggesties en met
uw vrijwillige inzet. Met uw donatie kunt u bij de uitvoering en de
verfijning van de Leipziger Notenspoor routes helpen. Ook met
uw lidmaatschap in de Notenspoor-fondsvereniging kunt u het
project ondersteunen. (Toetredingsverklaring op de achterzijde
van deze brochure)

21 Standort Erstes Gewandhaus /
Plaats eerste Gewandhuis
Hier stond het Gewandhaus, magazijn en domicilie van de lakenhandelaren. Het Gewandhausorkest - oudste burgerlijk
concertorkest ter wereld - gaf hier vanaf 1781 concerten.
Universitätsstraße 16, Städtisches Kaufhaus, 04109 Leipzig

22 Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli /
Paulinum – Aula en Universiteitskerk St.Pauli
Sinds oudsher speelt muziek een grote rol in de „Alma Mater
Lipsiensis“. Belangrijke componisten waren nauw verbonden met
de universiteit, waaronder G.Ph. Telemann, R. Wagner,
F. Mendelssohn, R. Schumann, M. Reger. (Bij gesloten binnenplaats let op gewijzigde-routegids.)
Augustusplatz, 04109 Leipzig

23 MDR Würfel – Orchester und Chöre des MDR /
MDR-cube - radio sound body

Contactgegevens
Notenspur-Förderverein e. V. (Notenspoor-fondsvereniging)
Postadres: c/o Universität Leipzig / Grimmaische Str. 12 /
04109 Leipzig
Kantoor: Ritterstraße 12, Zi. 201, 04109 Leipzig,
Tel.: 0049-(0)341-9733741

In de in 2001gebouwde kubus vinden repetities en geluidsopnames van het MDR radio- en kinderkoor en van het MDR Symfonieorkest plaats.

E-Mail: mail@notenspur-leipzig.de
Web:
www.notenspur-leipzig.de

Augustusplatz 9a, 04109 Leipzig, Tel.:0341/3008732

Een Notenspoor-App is verkrijgbaar op:
www.androidpit.de/app/com.ewerk.notenspur

Bankgegevens:

Foto‘s: Franziska Domschke (omslag), Sven Winter, Bernhard Moosbauer,
Werner Schneider, Sepp Beck

Notenspur-Förderverein e.V.
IBAN: 		
DE98 8605 5592 1100 8042 06
Swift-BIC:		
WELADE8LXXX
Doneerdoel: Notenspoor-Initiatief
(Als uw naam als donor niet gepubliceerd mag worden, noteer dan een NEIN)
Stand: januari 2017

Design: Moosbauer & Huennerkopf Kommunikationsdesign
(www.moosbauerhuennerkopf.de)

Leipziger Notenspur / Leipziger Notenspoor
Ontdek de muziekstad Leipzig op het Notenspoor! Nergens anders in de wereld kunt u
de origineel behouden werkings- en woonplaatsen van zoveel beroemde componisten
en muzikanten te voet ontdekken. U verwacht onder meer:
› de kerken, waar veel werken van Johann Sebastian Bach in première gingen
› het woon- en sterfhuis van Felix Mendelssohn Bartholdy
› het tehuis van Clara en Robert Schumann in de eerste jaren van hun huwelijk
› het Muziekinstrumentenmuseum met de oudste bewaard gebleven fortepiano
van het wereld
› de Nikolaischule, die Richard Wagner bezocht
› de stamtafel van Robert Schumann en zijn „Davidsbündlern“
› Oude Stadhuis, Gewandhuis, Opera en andere bezienswaardigheden van Leipzig
Volg gewoon van station naar station de gebogen roestvrij-stalen banden, die zijn ingebed in het zicht vanaf het voetpad. Daarnaast zijn via een audiosysteem luisterscènes
en muziekvoorbeelden beschikbaar die u in de verschillende tijdperken ontvoeren.
Op deze manier kunt u door de eeuwen heen in de creatieve sfeer van de muziekstad
Leipzig duiken. U wordt begeleid door de volgende symbolen:
Graag het nummer hier-naast bellen om een bepaalde luisterscène te horen
<d> <e>

Luisterscènes in het Duits of Engels
voor geselecteerde muziekopnames
Luisterscènes voor kinderen (Kleine Leipziger Notenspoor)

De gehele rondleiding langs het Leipziger Notenspoor duurt zonder een bezoek
aan de musea ongeveer 3-4 uur. In de musea langs het Leipziger Notenspoor is een
combiticket voor de toegankelijke woon- en werkplaatsen verkrijgbaar. Voor kinderen
en teenagers is er ook een Notenspoor-ontdekker-paspoort met bij de leeftijd passend
bewerkte informatie en raadsels over de muziekgeschiedenis van Leipzig.
Meer informatie over de individuele stations, het verloop van het Leipziger Notenspoor
en de openingstijden van de musea zijn te vinden in de Notenspoor-guide, die verkrijgbaar is in alle musea van het Notenspoor, of kijk op:

www.notenspur-leipzig.de
www.leipzig-music-trail.com

