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  متسھ ینوت نم

 هامسیر موسیقی برای بچه
مسیر موسیقی الیپزیگ کوچک" کودکان را با نماد "تونی" و رمز عبوری که در دفتر "

به کشف موجود است،  Katharinenstraße 8اطالعات گردشگری الیپزیگ در خیابان 

 کند. در شهر دعوت می مسیرهای موسیقی

 های هدایت صوتی و مسیریسیستم
اند و مسیر سیستم هدایت مسیر شامل قطعات فلزی است که بر روی زمین کار گذاشته شده

دهند. در این مسیر، هر ایستگاه دارای یک تابلوی را ایستگاه به ایستگاه به شما نشان می

یک سیستم  شود،ریق شنوایی درک میبه دلیل اینکه موسیقی عمدتا از طاطالعات است. 

توانید از طریق تلفن راهنمای شنیداری نیز برای بازدیدکنندگان فراهم شده است. شما می

های هوشمند، به این در گوشی Notenspurشن ی)تماس محلی( یا دانلود کردن اپلیک

 راهنمای صوتی گوش دهید. 

 نشان میراث اروپایی
اند، جزو هایی که در آنها کار و زندگی کردهزیگی و خانهموسیقی آهنگسازان معروف الیپ

 2006روند. بنابراین، "ابتکار موسیقی الیپزیگ" در سال میراث جهانی به شمار می

المللی را در همین زمینه پیشنهاد داد. در نتیجه، الیپزیگ پیشنهاد اندازی یک جایزه بینراه

نشان میراث »منظور برپایی گی را بهبرگزاری کنفرانس وزرای امور آموزشی و فرهن

 به تصویب رسانده است. « اروپایی

 

.مفھوم "مسیر موسیقی" توسط "ابتکار مسیر موسیقی الیپزیگ" خلق شد

Stadt Leipzigبا ھمکاری ھای مسیریابی صوتی سازی مسیر و سیستمپیاده
رسید و از طرف دولت ایالت زاکسن مموسیقی بھ انجاو انجمن توسعھ مسیر

مورد حمایت مالی قرار گرفت. 

,Notenspur, NotenbogenNotenrad und Notenweg عنوان عالیم تجاری بھ ثبت بھ
. حق مالکیت (کپی ,.Notenspur-Förderverein e.Vصاحب عالمت تجاری: انجمن اند.رسیده

رایت): پروفسور دکتر ورنر اشنایدر

مسیر موسیقی الیپزیگ
ھا و محل کار مشھورترین آھنگسازان جھان را الیپزیگ فضای منحصر بھ فردی از خانھ

کند. حفظ و ارائھ می

آھنگسازان از جملھ توانید با بسیاری از این شما در "مسیر موسیقی الیپزیگ" می

، »واگنر«، »شومان«، »فیلیکس مندلسون بارتولدی«، »لورتزینگ«، »باخ«، »مانتلھ«

آشنا شوید.» شولھف«و » رگر«، »مالر«، »یاناچک«، »گریگ«

ابتکار موسیقی الیپزیگ" فرصت کشف میراث فرھنگی و موسیقیایی را برای شما فراھم "

بین کشف مناطق دیدنی شھر و تجربھ موسیقی شکل کند و از این طریق، ارتباط جذابیمی

گیرد. می

مسیر موسیقی الیپزیگ: مالقات با نوابغ موسیقی
کیلومتری در مرکز شھر الیپزیگ است کھ مھمترین 5مسیر موسیقی الیپزیگ یک مسیر 

مراکز موسیقی، خانھ و محل کار و اجرای ارکستر آھنگسازان معتبر مربوط بھ موسیقی 

کند.باروک و رمانتیک را بھ یکدیگر متصل میدوران 

ھاسایر پروژه
اند. ریزی شدهدو پروژه دیگر شامل "موسیقی سواری" و "موسیقی پیاده روی" نیز برنامھ

توانید بھ سایت ما بھ آدرسبرای اطالعات بیشتر در این خصوص می

leipzig.de-urwww.notensp منتشر » مسیر موسیقی الیپزیگ«و یا کتاب راھنمای
مراجعھ کنید.Kampradشده توسط انتشارات 

حامیان پروژه "شھر موسیقی"
ایده "مسیر موسیقی الیپزیگ" از سوی شھروندان الیپزیگ ارائھ شد و توسط بسیاری از 

یادی از شھروندان افراد داوطلب بھ صورت جدی مورد حمایت قرار گرفت. تعداد ز

ھای خود، بھ توسعھ این پروژه کمک کردند. در پشت این ھا و تجربھالیپزیگ، با بیان ایده

ھا و افراد ھمراه با مشارکت موسسات ای از نھادھای موسیقی، انجمنپروژه، شبکھ گسترده

آموزشی عالی، بازاریابی و توریسم الیپزیگ و شھرداری این شھر قرار دارند.

، (Gewandhausر کلیسای سنت توماس، مدیر موسیقی سالن کنسرت گواند ھاوس (کانتو

نیز از دیگر حامیان این پروژه ھستند.MDRالیپزیگ و رییس ارکستر سمفونیک مدیر اپرای
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 جان سنت قدیمی قبرستان -6

بودن،  بسته صورت در .الیپزیگ ناشران و آهنگسازان برجسته، نوازندگان از آرامگاه بسیاری

 کنید.  استفاده جایگزین از مسیر توانیدمی

 Grassi Museum، پشت Johannisplatz آدرس ورودی اصلی:

هر  فوریه تا نوامبر -عصر 6 تا صبح 10 ساعت از روز هر اکتبر تا مارچ ساعات بازدید:

 عصر 4 تا صبح 10 ساعت از روز
 

 شاومان خانه -7

( 1896-1819(، آهنگساز آلمانی و همسرش کالرا ویک )1856-1810رابرت شومان )

نخستین سال از زندگی مشترک خود را در این خانه گذراندند. موزه مربوطه نیز در همین 

 محل برپاست.

 0341/39392191 تلفن:   Inselstraße 18, 04103 Leipzig آدرس:

 صبح 10 ساعت از یکشنبه و شنبه عصر، 6 تا 2 ساعت از جمعه تا دوشنبه ساعات بازدید:

 عصر 6 تا
 

 موسیقی ناشران - گرافیک بخش -8
 

از جمله  .شد تبدیل در اروپا انتشارات و موسیقی شهر بزرگترین به الیپزیگ نوزدهم، قرن در

( تاسیس Breitkopf & Härtel« )بقایتکوپف و هرتل»توان به می موسیقی ناشران مهمترین

رود. ترین خانه انتشار موسیقی در جهان به شمار می، اشاره کرد که قدیمی1719شده در سال 

 شوند.( از دیگر ناشران الیپزیگی محسوب میHofmeisterو هوفمایستر ) (Petersپترس )

های صوتی بر روی "دیوار موسیقی" موسیقی، رمزها و نمونهاطالعات مربوط به تاریخ ضبط 

 ارائه شده است.

  Großer Brockhaus / Dörrienstraße, 04103 Leipzig آدرس:
 

 واگنر یادبود بنای -9

در شهر ونیز ایتالیا  1883سال  شد و در متولد الیپزیگ در 1813 سال در واگنر ریچارد

به زادگاهش  1827درگذشت. او دوران کودکی خود را در شهر درسدن گذراند و سال 

حصیل کرد و پس ت یسه قدیمی سنت نیکالردر مد 1830تا  1828های السبازگشت. وی بین 

گنر های واد. برخی از آهنگداتحصیل ادامه از آن، در دانشگاه الیپزیگ در رشته موسیقی 

 برای نخستین بار در شهر الیپزیگ به اجرا درآمدند. 

 (، پشت ساختمان اپراSchwan، دریاچه شوان )Georgiring آدرس:
 

 الیپزیگ اپرای -10
 

 جهانی جریان جنگ در قبلی آن ساختمان اینکه از پس 1960 سال در هاوس" امروزینا"اپ

هفدهم  نس به قروهاناقدمت اپ .کرد باز عموم روی به را خود درهای شد، نابود دوم

 گردد. بازمی

 0341/12610 تلفن:   Augustusplatz 12, 04109 Leipzig آدرس:

 برای رزرو بازدید به صورت تور و گروهی لطفا به سایت اینترنتی

www.oper-leipzig.de .مراجعه فرمایید 

 های مسیر موسیقی الیپزیگمعرفی ایستگاه       

 جدید  (Gewandhaus) هاوس سالن کنسرت گواند -1
 های ارکستر در جهان است هاوس"، یکی از مشهورترین گروه "ارکستر گواند خانه

 در الیپزیگ افتتاح شد. 1981این بنا در اکتبر سال  .شد تاسیس 1743 سال در که

  0341/1270280 تلفن: Augustusplatz 9, 04109 Leipzig آدرس:        

 ساعت از شنبه عصر،6  تا صبح 10 ساعت از جمعه تا دوشنبهساعات بازدید:          

 عصر 2 تا صبح         10
 

 مندلسون خانه -2
( در جهان 1847-1809این بنا، تنها خانه محافظت شده فلیکس مندلسون بارتولدی )

و در عین حال، آخرین محل اقامت وی است. موزه مربوطه نیز در همین محل 

 برپاست. 

 0-0341/962882 تلفن: Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig آدرس:

 روزهای یکشنبه هاکنسرت عصر؛ 6 تا صبح 10 ساعت ازهر روز  ساعات بازدید:
  صبح 11 ساعت

 گریگ یادبود مرکز -3
( آهنگساز و پیانیست نروژی است. وی در زمان 1907-1843گریگ ) ادوارد

های "آبراهام" و اقامت خود در الیپزیگ، به عنوان میهمان ناشرانی به نام

موزه مربوطه نیز در همین محل کرد. "هینریشن" در ساختمان "پترس" زندگی می

 برپاست.

 0341/9939661 تلفن:     Talstraße 10, 04103 Leipzig آدرس:

 جزهعصر)ب 2 تا صبح 10 ها شنبه عصر، 5 تا 2 ساعت از ها جمعه ساعات بازدید:

 رسمی( تعطیالت
 

 پترس موسیقی سابق کتابخانه -4
 خطی هاینسخه است که در آن، عموم برای بازدید قابل تخصصی کتابخانه اولین

 در مجموعه ارائه شده است. این هایدن و برامس ارزشمندی متعلق به باخ،اصل و 

 الیپزیگ قرار دارد. شهر کتابخانه در حاضر حال

 Goldschmidtstr. 26, 04103 Leipzig آدرس:
 

 موسیقی آالت موزه -5
ساز است. در میان  5000 از بیش شامل آلمان موسیقی آالت مجموعه بزرگترین

 .خوردنیز به چشم می جهان در شده حفظ پیانوی ترینقدیمیآنها، نوع خاصی از 

 موزه مربوطه نیز در همین محل برپاست.

 0341/9730750 تلفن:   Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig آدرس:

6 عصر صبح   تا شنبه تا یکشنبه و تعطیالت از ساعت  سه ساعات بازدید:          10  



 عربی قهوه درخت -15

 و دانشمندان شاعران، مالقات ها محلآلمان؛ اینجا برای قرن درخانه قهوه ترینقدیمی

هایی که دانان بود. رابرت شومان و دیگر اعضای "لیگ دیوید" برای بحث درباره ایدهموسیقی

 شدند، در این مکان همدیگر را مالقاتبعدها در "مجله جدید برای موسیقی" منتشر می

 همین محل برپاست.موزه مربوطه نیز در کردند. می

 Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig آدرس:

 0341/9610060 تلفن:

 عصر 7 تاصبح  11 ساعت از روز هر ساعات بازدید:
 

 زاکسه هتل -16

سابق به عنوان محلی برای اجرای هنرمندان ویژه مورد استفاده قرار  هتل کنسرت سالن

همسر ها نیز در همین مکان برگزار شدند. خانم کنستانزه، ای از کنسرتمجموعهو  گرفتمی

 شبی را در همین مکان گذراند. 1976موتزارت، نیز در سال 

 Klostergasse 9, 04109 Leipzig آدرس:
 

 توماس کلیسای -17
 

سال خانه "گروه ُکر توماس" بوده است. "پاسیون به روایت متای قدیس"  800برای بیش از 

 اند. و بسیاری از دیگر آثار مطرح باخ، در همین محل به اجرا در آمده

  Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig آدرس:

 0341/222240 تلفن:

 ساعت هاجمعه  :تتهوماجرای موسیقی  عصر، 6 تاصبح  9 ساعت از روز هر ساعات بازدید:

 جز تعطیالت تابستانی(عصر )به 3 ساعت هاشنبه عصر،6
 

 باخ موزه -18
 

کار کانتور کلیسای سنت توماس، یوهان سباستین باخ  و زندگی به کلی طور به باخ موزه

 بازرگان خانواده خانه موزه، در ( در شهر الیپزیگ اختصاص دارد. این1685-1750)

  .بودند باخ خانواده دوستان از است؛ این خانواده شده واقع "بوزه"

 Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig آدرس:

 0341/9137202تلفن:

 عصر 6 تاصبح  10 ساعت یکشنبه تا شنبه سه ساعات بازدید:
 

 ویک کالرا تولد محل -19
 

چشم به جهان گشود؛ وی بعدها با کالرا ویک، پیانیست معروف، در این مکان  1819در سال 

 جهانی جریان جنگ در ساختمان رابرت شومان، آهنگساز مشهور آلمانی ازدواج کرد. این

 شد. نابود دوم

 Preußergäßchenجنب،  Neumarkt، جنب   Leipzig 04109 آدرس:

 

 نیکوالی قدیمی مدرسه -11

 .بود الیپزیگ در شهری مدرسه اولین و شد افتتاح 1512 سال در "ینیکال "سنت مدرسه

ترین افرادی هستند ( و واگنر از جمله مطرحJ.G. Seume، سویم )(G.W. Leibnizالیبنیز )

 که در این مدرسه تحصیل کردند.

 0341/2118518 تلفن:   Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig آدرس:

 عصر 5 تا 12 ساعت از یکشنبه و شنبه شنبه، پنج تا شنبه سه ساعات بازدید:
 

 نیکوالی کلیسای -12

کلیسای حفظ شده دیگری، بعد از کلیسای سنت توماس، است که در آن، "یوهان سباستین باخ" 

نواخت. شماری از آثار باخ از جمله "ارتوریو کریسمس" و "سنت جان" در اینجا نیز ساز می

 در کلیسا سازمان بزرگترین 1862 سال از لدگاست" فریدریش سازمان"به اجرا درآمدند. 

  .رودبه شمار می اکسونیز

 0341/1245380 تلفن:   Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig آدرس:

کلیسا  خدمات یکشنبه عصر، 6 تا صبح 10 ساعت از شنبه تا دوشنبه ساعات بازدید:

 عصر 5 و  9:30،11:15
 

 شهر قدیمی تاالر -13

یوهان سباستین باخ قرارداد کاری خود با مسئوالن شهر الیپزیگ را در همین محل امضا کرد. 

پورتره اصل باخ، کاری از "هاوسمان" نیز در این محل قرار دارد. موزه مربوطه نیز در 

 محل برپاست.همین 

 0341/9651320 تلفن:   Markt 1, 04109 Leipzig آدرس:

 عصر 6 تا صبح 10 ساعت از رسمی تتعطیال و یکشنبه تا شنبه سه ساعات بازدید:
 

       (i) الیپزیگ توریستی اطالعات 

   0341/7104260 تلفن:   Katharinenstraße 8 آدرس:

 عصر، 4 تاصبح  9:30 شنبه عصر، 6 تاصبح  9:30 ساعت جمعه تا دوشنبه زمان تماس:

 تتعطیال دوم و اول روزهای جزعصر )به 3 تاصبح  9:30 رسمی تتعطیال و یکشنبه

 نو( سال و کریسمس
 

 بتهوون – زیبا هنرهای موزه -14

ه، ماین مجس بازدید کنید؛ کلینگر" کاری از "ماکس بتهوون، از مجسمه توانیدمی اینجا شما در

موزه مربوطه است.  جهان در در زمینه موسیقی هنری آثار ترینمهم از یکی و نمادین شاهکار

 نیز در همین محل برپاست.

 0341/216990 تلفن:   Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig آدرس:

 شب، 8 تا 12 ساعت از چهارشنبه عصر، 6 تاصبح  10 ساعت از شنبه سه ساعات بازدید:

 عصر 6 تاصبح 10 ساعت  از رسمی تعطیالت و یکشنبه تا شنبهپنج
 

 صدا اندازیراه و نصب

                                    Katharinen و Hainstraße : شما در این مسیر می توانید بینKretschmanns Hof رد
 .به موسیقی و صدای شهر از سه قرن پیش گوش دهید« دوش صدا»ایستادن زیر  با

 نیکوالی قدیمی مدرسه -11

 .بود الیپزیگ در شهری مدرسه اولین و شد افتتاح 1512 سال در "ینیکال "سنت مدرسه

ترین افرادی هستند ( و واگنر از جمله مطرحJ.G. Seume، سویم )(G.W. Leibnizالیبنیز )

 که در این مدرسه تحصیل کردند.

 0341/2118518 تلفن:   Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig آدرس:

 عصر 5 تا 12 ساعت از یکشنبه و شنبه شنبه، پنج تا شنبه سه ساعات بازدید:
 

 نیکوالی کلیسای -12

کلیسای حفظ شده دیگری، بعد از کلیسای سنت توماس، است که در آن، "یوهان سباستین باخ" 

نواخت. شماری از آثار باخ از جمله "ارتوریو کریسمس" و "سنت جان" در اینجا نیز ساز می

 در کلیسا سازمان بزرگترین 1862 سال از لدگاست" فریدریش سازمان"به اجرا درآمدند. 

  .رودبه شمار می اکسونیز

 0341/1245380 تلفن:   Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig آدرس:

کلیسا  خدمات یکشنبه عصر، 6 تا صبح 10 ساعت از شنبه تا دوشنبه ساعات بازدید:

 عصر 5 و  9:30،11:15
 

 شهر قدیمی تاالر -13

یوهان سباستین باخ قرارداد کاری خود با مسئوالن شهر الیپزیگ را در همین محل امضا کرد. 

پورتره اصل باخ، کاری از "هاوسمان" نیز در این محل قرار دارد. موزه مربوطه نیز در 

 محل برپاست.همین 

 0341/9651320 تلفن:   Markt 1, 04109 Leipzig آدرس:

 عصر 6 تا صبح 10 ساعت از رسمی تتعطیال و یکشنبه تا شنبه سه ساعات بازدید:
 

       (i) الیپزیگ توریستی اطالعات 

   0341/7104260 تلفن:   Katharinenstraße 8 آدرس:

 عصر، 4 تاصبح  9:30 شنبه عصر، 6 تاصبح  9:30 ساعت جمعه تا دوشنبه زمان تماس:

 تتعطیال دوم و اول روزهای جزعصر )به 3 تاصبح  9:30 رسمی تتعطیال و یکشنبه

 نو( سال و کریسمس
 

 بتهوون – زیبا هنرهای موزه -14

ه، ماین مجس بازدید کنید؛ کلینگر" کاری از "ماکس بتهوون، از مجسمه توانیدمی اینجا شما در

موزه مربوطه است.  جهان در در زمینه موسیقی هنری آثار ترینمهم از یکی و نمادین شاهکار

 نیز در همین محل برپاست.

 0341/216990 تلفن:   Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig آدرس:

 شب، 8 تا 12 ساعت از چهارشنبه عصر، 6 تاصبح  10 ساعت از شنبه سه ساعات بازدید:

 عصر 6 تاصبح 10 ساعت  از رسمی تعطیالت و یکشنبه تا شنبهپنج
 

 صدا اندازیراه و نصب

                                    Katharinen و Hainstraße : شما در این مسیر می توانید بینKretschmanns Hof رد
 .به موسیقی و صدای شهر از سه قرن پیش گوش دهید« دوش صدا»ایستادن زیر  با



توانید از پروژه "مسیر موسیقی الیپزیگ" حمایت کنیدشما ھم می

توانید با ھمچنین شما میکنیم.داوطلبانھ شما استقبال میھای ھا، پیشنھادھا و فعالیتما ھمیشھ از ایده

ھای حمایت، عضو شدن در "انجمن مسیر ھای مالی بھ این پروژه کمک کنید. یکی دیگر از راهکمک

موسیقی" است.

اطالعات تماس
انجمن مسیر موسیقی الیپزیگ

c/o Universität Leipzig / Grimmaische Str. 12آدرس: / 04109 Leipzig

Ritterstraße 12, Room 201, 04109 Leipzigدفتر مرکزی:

0341/9733741تلفن:

mail@notenspur-leipzig.deایمیل:

www.notenspur-leipzig.deوبسایت: 

www.facebook.com/leipzigernotenspurفیسبوک: 

https://twitter.com/notenspurتوییتر: 

بھ آسانی قابل دسترس Appstoreدر IOSھای اندروید و اپلیکیشن "مسیر موسیقی" برای گوشی
است.

اطالعات حساب بانکی "مسیر موسیقی الیپزیگ"

Notenspur-Förderverein e.V. 

IBAN: DE98 8605 5592 1100 8042 06 

Swift-BIC: WELADE8LXXX 

Payment details: Leipziger Notenspur

کننده مالی ذکر شود، لطفا "نھ" بنویسید)نوان کمکعخواھید نام شما بھ (اگر نمی

 موسیقی محل قدیمی هنرستان   -20

 بر اساس امروزی آلمان قلمرو موسیقی در هنرستان نخستین 1843 سال در این مکان در

 شد. افتتاح مندلسون ابتکار

  یا   9Neumarkt، ورود از طریق Städtisches Kaufhausورودی اصلی  آدرس:

Universitätsstraße 16  
 

 (Gewandhaus) هاوس سالن کنسرت گواند اولین -21
 

 اقامت بازرگانان پارچه؛ ارکستر محل و انبار ،(Gewandhaus) هاوس گواند نخستین مکان

 سال از جهان( در شهروندان کنسرت ارکستر ترین)قدیمی (Gewandhaus) هاوس گواند

 شد.می اجرا اینجا در 1781

 Universitätsstraße 16, Städtisches Kaufhaus, 04109 Leipzig آدرس:
 

 پائولی سنت دانشگاه کلیسای و اجتماعات سالن - پاولینوم -22
 

نقش مهمی داشته است. شماری از   Alma Mater Lipsiensisموسیقی همیشه در

ترین آهنگسازان از جمله رابرت شومان، مندلسون بارتلودی، رابرت واگنر، فیلیپ برجسته

)در صورت بسته بودن، لطفا از تلمن و ماکس رگر ارتباط نزدیکی با این دانشگاه داشتند. 

 مسیر جایگزین استفاده کنید(

 Augustusplatz, 04109 Leipzig آدرس:
 

 MDR    ُکر گروه  و ارکستر - MDR ساختمان مکعب -23
 

در  MDRو گروه ُکر کودکان و همچنین ارکستر سمفونیک  MDRها و ضبط رادیو تمرین

 شوند.ساخته شد، اجرا می 2001این بنا که سال 

 0341/3008732 :تلفن Augustusplatz 9a, 04109 Leipzig آدرس:

 

 Franziska Domschke (Titelbild), Sven Winter, Bernhard Moosbauer, Werner :اھسکع

Schneider, Sepp Beck 

 Moosbauer & Huennerkopf Kommunikationsdesign :یحارط

(www.moosbauerhuennerkopf.de) 

 Holger Warschkow :میظنت

 

 ٢٠١٨ چرام



 

 "مسیر موسیقی الیپزیگ"  
توانید  شهر موسیقی الیپزیگ را در "مسیر موسیقی الیپزیگ" کشف کنید. در هیچ جایی از جهان نمی

دانان معروف اینچنین با پای پیاده بازدید کنید. از محل زندگی و کار بسیاری از آهنگسازان و موسیقی

 هایی که بازدید خواهید کرد عبارتند از: مکان

 ز آثار یوهان سباستین باخ برای نخستین بار به اجرا در کلیساهایی که در آنها بسیاری ا

 آمدند.

 محل زندگی و مرگ فلیکس مندلسون بارتولدی 

 های زندگی مشترک خود را در آنجا ای که کالرا و رابرت شومان نخستین سالخانه

 سپری کردند.

 ترین پیانو در جهان است.موزه آالت موسیقی گراسی که شامل قدیمی 

 کالی که ریچارد واگنر در آنجا درس خواند.مدرسه سنت نی 

 ای که رابرت شومان و لیگ دیوید به طور متناوب در این مکان همدیگر را مالقات کافه

 کردند.می

 ( تاالر سالن قدیمی، گواند هاوسGewandhausخانه اپرا و سایر جاذبه ،) های

 الیپزیگ

اند را دنبال کنید. عالوه ین کار گذاشته شدهدر فاصله دو ایستگاه، به سادگی عالئم فلزی که روی زم

های هایی از موسیقی گوش دهید که شما را به دورهتوانید با یک تماس تلفنی به نمونهبر این شما می

ها گردانند. شما از این طریق در فضای خالقانه موسیقی الیپزیگ در طول قرنزمانی مختلفی باز می

 برید. شوید و لذت میغرق می

 کنند:ادهای زیر شما را راهنمایی مینم

 های شنیداری با شماره تلفن روبروی این عالمت تماس بگیریدلطفا برای نمونه             

<d><e>  های شنیداری به زبان آلمانی و انگلیسیبرای نمونه 

 برای انتخاب قطعات موسیقی            

 مربوط به "مسیر موسیقی کوچک الیپزیگ"های شنیداری ویژه برای نمونه            

ساعت طول  4تا  3ها حدود یک تور کامل "مسیر موسیقی الیپزیگ" بدون بازدید از موزه

توانید اطالعات بیشتر در مورد هر ایستگاه و "مسیر موسیقی الیپزیگ" را کشد. شما میمی

های زیر ن مسیر و وبسایتهای ایدر راهنمای مسیر موسیقی پیدا کنید. این اطالعات در موزه

 موجود است. 

 

www.notenspur-leipzig.de 

www.leipzig-music-trail.com 
 

 


