ﻣﻦ ﺗﻮﻧﯽ ھﺴﺘﻢ

I am Toni

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ

مسیر موسیقی برای بچهها

ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮدی از ﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ آھﻨﮕﺴﺎزان ﺟﮭﺎن را

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

ﺣﻔﻆ و اراﺋﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺷﻤﺎ در "ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ" ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ آھﻨﮕﺴﺎزان از ﺟﻤﻠﮫ
»ﺗﻠﮫﻣﺎن«» ،ﺑﺎخ«» ،ﻟﻮرﺗﺰﯾﻨﮓ«» ،ﻓﯿﻠﯿﮑﺲ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪی«» ،ﺷﻮﻣﺎن«» ،واﮔﻨﺮ«،
»ﮔﺮﯾﮓ«» ،ﯾﺎﻧﺎﭼﮏ«» ،ﻣﺎﻟﺮ«» ،رﮔﺮ« و »ﺷﻮﻟﮭﻒ« آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
"اﺑﺘﮑﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ" ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺸﻒ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ،ارﺗﺒﺎط ﺟﺬاﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﻣﻨﺎطﻖ دﯾﺪﻧﯽ ﺷﮭﺮ و ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اطالعات گردشگری الیپزیگ در خیابان  Katharinenstraße 8موجود است ،به کشف
مسیرهای موسیقی در شهر دعوت میکند.

سیستمهای هدایت صوتی و مسیری
سیستم هدایت مسیر شامل قطعات فلزی است که بر روی زمین کار گذاشته شدهاند و مسیر
را ایستگاه به ایستگاه به شما نشان می دهند .در این مسیر ،هر ایستگاه دارای یک تابلوی
اطالعات است .به دلیل اینکه موسیقی عمدتا از طریق شنوایی درک میشود ،یک سیستم

ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ :ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﻮاﺑﻎ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ  5ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﮭﺮ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﺧﺎﻧﮫ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و اﺟﺮای ارﮐﺴﺘﺮ آھﻨﮕﺴﺎزان ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
دوران ﺑﺎروک و رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را ﺑﮫ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

راهنمای شنیداری نیز برای بازدیدکنندگان فراهم شده است .شما میتوانید از طریق تلفن
(تماس محلی) یا دانلود کردن اپلیکیشن  Notenspurدر گوشیهای هوشمند ،به این
راهنمای صوتی گوش دهید.

نشان میراث اروپایی
موسیقی آهنگسازان معروف الیپزیگی و خانههایی که در آنها کار و زندگی کردهاند ،جزو

ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژهھﺎ
دو ﭘﺮوژه دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻮاری" و "ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﯿﺎده روی" ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺑﺮای اطﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﮫ آدرس
 www.notenspur-leipzig.deو ﯾﺎ ﮐﺘﺎب راھﻨﻤﺎی »ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ« ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات  Kampradﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

میراث جهانی به شمار می روند .بنابراین" ،ابتکار موسیقی الیپزیگ" در سال 2006
راهاندازی یک جایزه بین المللی را در همین زمینه پیشنهاد داد .در نتیجه ،الیپزیگ پیشنهاد
برگزاری کنفرانس وزرای امور آموزشی و فرهنگی را بهمنظور برپایی «نشان میراث
اروپایی» به تصویب رسانده است.

ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﺮوژه "ﺷﮭﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ"
اﯾﺪه "ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ" از ﺳﻮی ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ اراﺋﮫ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﯿﺎری از
اﻓﺮاد داوطﻠﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺷﮭﺮوﻧﺪان
ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ ،ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﺪهھﺎ و ﺗﺠﺮﺑﮫھﺎی ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺸﺖ اﯾﻦ

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

ﭘﺮوژه ،ﺷﺒﮑﮫ ﮔﺴﺘﺮدهای از ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،اﻧﺠﻤﻦھﺎ و اﻓﺮاد ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮﺳﺴﺎت
آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ،ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺗﻮرﯾﺴﻢ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ و ﺷﮭﺮداری اﯾﻦ ﺷﮭﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﮐﺎﻧﺘﻮر ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺗﻮﻣﺎس ،ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﻮاﻧﺪ ھﺎوس ))،Gewandhaus
ﻣﺪﯾﺮ اﭘﺮای ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ و رﯾﯿﺲ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ  MDRﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه ھﺴﺘﻨﺪ.

www.notenspur-leipzig.de

ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﻣﺳﯾر و ﺳﯾﺳﺗمھﺎی ﻣﺳﯾرﯾﺎﺑﯽ ﺻوﺗﯽ ﺑﺎ ھﻣﮑﺎری Stadt Leipzig
و اﻧﺟﻣن ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﺳﯾر ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد و از طرف دوﻟت اﯾﺎﻟت زاﮐﺳن
ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻗرار ﮔرﻓت.

 Notenrad und Notenweg ,Notenspur, Notenbogenﺑﮫ ﻋﻧوان ﻋﻼﯾم ﺗﺟﺎری ﺑﮫ ﺛﺑت
رﺳﯾدهاﻧد .ﺻﺎﺣب ﻋﻼﻣت ﺗﺟﺎری :اﻧﺟﻣن  .Notenspur-Förderverein e.V.,ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯾت )ﮐﭘﯽ
راﯾت( :ﭘروﻓﺳور دﮐﺗر ورﻧر اﺷﻧﺎﯾدر
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ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ھﺎی ﻣﺴﯿﺮ
اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی
اﯾﺴﺘﮕﺎه
ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ

ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﻮاﻧﺪ ھﺎوس ) (Gewandhausﺟﺪﯾﺪ
ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﻮاﻧﺪ ھﺎوس ) (Gewandhausﺟﺪﯾﺪ
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن
ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻨﺪﻟﺴﻮن
ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎدﺑﻮد ﮔﺮﯾﮓ
ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎدﺑﻮد ﮔﺮﯾﮓ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺘﺮس
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﭘﺘﺮس
ﻣﻮزه آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻣﻮزه آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺳﻨﺖ ﺟﺎن
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎوﻣﺎن
ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺎوﻣﺎن
ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮏ  -ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﺨﺶ ﮔﺮاﻓﯿﮏ  -ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد واﮔﻨﺮ
ﺑﻨﺎی ﯾﺎدﺑﻮد واﮔﻨﺮ
اﭘﺮای ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ
اﭘﺮای ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ
ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﮑﻮﻻی
ﻣﺪرﺳﮫ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻧﯿﮑﻮﻻی
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﯿﮑﻮﻻی
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﯿﮑﻮﻻی
ﺗﺎﻻر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮭﺮ
ﺗﺎﻻر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﮭﺮ
ﻣﻮزه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ – ﺑﺘﮭﻮون
ﻣﻮزه ھﻨﺮھﺎی زﯾﺒﺎ – ﺑﺘﮭﻮون
درﺧﺖ ﻗﮭﻮه ﻋﺮﺑﯽ
درﺧﺖ ﻗﮭﻮه ﻋﺮﺑﯽ
ھﺘﻞ زاﮐﺴﮫ
ھﺘﻞ زاﮐﺴﮫ
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻮﻣﺎس
ﮐﻠﯿﺴﺎی ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮزه ﺑﺎخ
ﻣﻮزه ﺑﺎخ
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻼرا وﯾﮏ *
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻼرا وﯾﮏ *
ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ*
ﻣﺤﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﻨﺮﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ*
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﻮاﻧﺪ ھﺎوس )*(Gewandhaus
اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﺴﺮت ﮔﻮاﻧﺪ ھﺎوس )*(Gewandhaus
ﭘﺎوﻟﯿﻨﻮم  -ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﮐﻠﯿﺴﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ
ﭘﺎوﻟﯿﻨﻮم  -ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت و ﮐﻠﯿﺴﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻨﺖ ﭘﺎﺋﻮﻟﯽ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﮑﻌﺐ  - MDRارﮐﺴﺘﺮ و ﮔﺮوه ﮐﺮ MDR
ﯾﭙﺰﯾﮓارﮐﺴﺘﺮ و ﮔﺮوه ﮐﺮ MDR
- MDR
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﮑﻌﺐ
اطﻼﻋﺎت ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻻ
ﯾﭙﺰﯾﮓ
ﻻ
ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ
اطﻼﻋﺎت
ﺻﺪا – ﺻﺪاھﺎﯾﯽ از ﺷﮭﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ
ﻧﺼﺐ

ﻧﺼﺐ ﺻﺪا – ﺻﺪاھﺎﯾﯽ از ﺷﮭﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺳﮫ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ
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ﻣﺤﻞ اطﻼﻋﺎت
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معرفی ایستگاههای مسیر موسیقی الیپزیگ
 -1سالن کنسرت گواند هاوس ( )Gewandhausجدید

خانه "ارکستر گواند هاوس" ،یکی از مشهورترین گروههای ارکستر در جهان است
که در سال  1743تاسیس شد .این بنا در اکتبر سال  1981در الیپزیگ افتتاح شد.
آدرس Augustusplatz 9, 04109 Leipzig :تلفن0341/1270280 :
ساعات بازدید :دوشنبه تا جمعه از ساعت  10صبح تا  6عصر ،شنبه از ساعت
10صبح تا  2عصر

-6

قبرستان قدیمی سنت جان

آرامگاه بسیاری از نوازندگان برجسته ،آهنگسازان و ناشران الیپزیگ .در صورت بسته بودن،
میتوانید از مسیر جایگزین استفاده کنید.
آدرس ورودی اصلی ،Johannisplatz :پشت Grassi Museum
ساعات بازدید :مارچ تا اکتبر هر روز از ساعت  10صبح تا  6عصر -نوامبر تا فوریه هر
روز از ساعت  10صبح تا  4عصر
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خانه شاومان

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

 -2خانه مندلسون

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

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

محل برپاست.

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

آدرس Inselstraße 18, 04103 Leipzig :تلفن0341/39392191 :

برپاست.

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

آدرس Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig :تلفن0341/962882-0 :
ساعات بازدید :هر روز از ساعت  10صبح تا  6عصر؛ کنسرتها روزهای یکشنبه
ساعت  11صبح

تا  6عصر

-8

بخش گرافیک  -ناشران موسیقی

در قرن نوزدهم ،الیپزیگ به بزرگترین شهر موسیقی و انتشارات در اروپا تبدیل شد .از جمله
مهمترین ناشران موسیقی میتوان به «بقایتکوپف و هرتل» ( )Breitkopf & Härtelتاسیس

 -3مرکز یادبود گریگ

ادوارد گریگ ( )1843-1907آهنگساز و پیانیست نروژی است .وی در زمان
اقامت خود در الیپزیگ ،به عنوان میهمان ناشرانی به نامهای "آبراهام" و

شده در سال  ،1719اشاره کرد که قدیمیترین خانه انتشار موسیقی در جهان به شمار میرود.
پترس ( )Petersو هوفمایستر ( )Hofmeisterاز دیگر ناشران الیپزیگی محسوب میشوند.
اطالعات مربوط به تاریخ ضبط موسیقی ،رمزها و نمونههای صوتی بر روی "دیوار موسیقی"

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

ارائه شده است.

برپاست.

آدرسGroßer Brockhaus / Dörrienstraße, 04103 Leipzig :

آدرسTalstraße 10, 04103 Leipzig :

تلفن0341/9939661 :

ساعات بازدید :جمعه ها از ساعت  2تا  5عصر ،شنبه ها  10صبح تا  2عصر(بهجز
تعطیالت رسمی)

 -4کتابخانه سابق موسیقی پترس

اولین کتابخانه تخصصی قابل بازدید برای عموم است که در آن ،نسخههای خطی
اصل و ارزشمندی متعلق به باخ ،برامس و هایدن ارائه شده است .این مجموعه در

حال حاضر در کتابخانه شهر الیپزیگ قرار دارد.
آدرسGoldschmidtstr. 26, 04103 Leipzig :

 -9بنای یادبود واگنر
ریچارد واگنر در سال  1813در الیپزیگ متولد شد و در سال  1883در شهر ونیز ایتالیا
درگذشت .او دوران کودکی خود را در شهر درسدن گذراند و سال  1827به زادگاهش
بازگشت .وی بین سالهای  1828تا  1830در مدرسه قدیمی سنت نیکالی تحصیل کرد و پس
از آن ،در دانشگاه الیپزیگ در رشته موسیقی ادامه تحصیل داد .برخی از آهنگهای واگنر
برای نخستین بار در شهر الیپزیگ به اجرا درآمدند.
آدرس ،Georgiring :دریاچه شوان ( ،)Schwanپشت ساختمان اپرا

 -10اپرای الیپزیگ
"اپانهاوس" امروزی در سال  1960پس از اینکه ساختمان قبلی آن در جریان جنگ جهانی

 -5موزه آالت موسیقی

دوم نابود شد ،درهای خود را به روی عموم باز کرد .قدمت اپانهاوس به قرن هفدهم

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

بازمیگردد.

آنها ،نوع خاصی از قدیمیترین پیانوی حفظ شده در جهان نیز به چشم میخورد.

آدرس Augustusplatz 12, 04109 Leipzig :تلفن0341/12610 :

موزه مربوطه نیز در همین محل برپاست.
آدرس Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig :تلفن0341/9730750 :
ساعات بازدید :سه شنبه تا یکشنبه و تعطیالت از ساعت  10صبح تا  6عصر

برای رزرو بازدید به صورت تور و گروهی لطفا به سایت اینترنتی
 www.oper-leipzig.deمراجعه فرمایید.

 -11مدرسه قدیمی نیکوالی
نیکوالیدر سال  1512افتتاح شد و اولین مدرسه شهری در الیپزیگ بود.
قدیمینیکالی"
مدرسه"سنت
 -11مدرسه
الیبنیز ( ،)G.W. Leibnizسویم ( )J.G. Seumeو واگنر از جمله مطرحترین افرادی هستند
مدرسه "سنت نیکالی" در سال  1512افتتاح شد و اولین مدرسه شهری در الیپزیگ بود.
که در این مدرسه تحصیل کردند.
الیبنیز ( ،)G.W. Leibnizسویم ( )J.G. Seumeو واگنر از جمله مطرحترین افرادی هستند
آدرس Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig :تلفن0341/2118518 :
که در این مدرسه تحصیل کردند.
ساعات بازدید :سه شنبه تا پنج شنبه ،شنبه و یکشنبه از ساعت  12تا  5عصر
آدرس Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig :تلفن0341/2118518 :
نیکوالیشنبه ،شنبه و یکشنبه از ساعت  12تا  5عصر
کلیسایشنبه تا پنج
-12بازدید :سه
ساعات

نیکوالی
دیگری ،بعد از کلیسای سنت توماس ،است که در آن" ،یوهان سباستین باخ"
کلیسایحفظ شده
 -12کلیسای
جان" در اینجا
نیز ساز مینواخت .شماری از آثار باخ از جمله "ارتوریو کریسمس" و "سنت
کلیسای حفظ شده دیگری ،بعد از کلیسای سنت توماس ،است که در آن" ،یوهان سباستین باخ"

اینجاکلیسا در
سازمان
بزرگترین
"ارتوریو سال
لدگاست" از
سازمان"
درآمدند.
نیز به
جان" در
1862و "سنت
کریسمس"
فریدریشجمله
آثار باخ از
شماری از
اجرانواخت.
ساز می
.
رود
می
شمار
به
اکسونی
به ز
اجرا درآمدند .سازمان" فریدریش لدگاست" از سال  1862بزرگترین سازمان کلیسا در

 Nikolaikirchhof 3, 04109تلفن0341/1245380 :
Leipzigرود.
آدرس :شمار می
زاکسونی به
عصر ،یکشنبه خدمات کلیسا
6
تا
صبح
10
ساعت
از
شنبه
تا
دوشنبه
بازدید:
ساعات
آدرس Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig :تلفن0341/1245380 :
دوشنبه 5تاعصر
 11:15و
،9:30
شنبه از ساعت  10صبح تا  6عصر ،یکشنبه خدمات کلیسا
بازدید:
ساعات
 11:15 ،9:30و  5عصر

 -13تاالر قدیمی شهر
 -13تاالر قدیمی شهر

یوهان سباستین باخ قرارداد کاری خود با مسئوالن شهر الیپزیگ را در همین محل امضا کرد.
امضا کرد.
دارد.محل
قرارهمین
محلرا در
الیپزیگ
شهر
کاریازخود با
قرارداد
مربوطه نیز در
موزه
در این
مسئوالننیز
"هاوسمان"
کاری
باخ باخ،
سباستیناصل
یوهانپورتره

برپاست .از "هاوسمان" نیز در این محل قرار دارد .موزه مربوطه نیز در
باخ ،کاری
اصل
پورتره
محل
همین
برپاست.
محل
همینآدرس Markt 1, 04109 Leipzig :تلفن0341/9651320 :

 -15درخت قهوه عربی
قدیمیترین قهوهخانه در آلمان؛ اینجا برای قرنها محل مالقات شاعران ،دانشمندان و
موسیقی دانان بود .رابرت شومان و دیگر اعضای "لیگ دیوید" برای بحث درباره ایدههایی که
بعدها در "مجله جدید برای موسیقی" منتشر میشدند ،در این مکان همدیگر را مالقات
میکردند .موزه مربوطه نیز در همین محل برپاست.
آدرسKleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig :
تلفن0341/9610060 :
ساعات بازدید :هر روز از ساعت  11صبح تا  7عصر

 -16هتل زاکسه
سالن کنسرت هتل سابق به عنوان محلی برای اجرای هنرمندان ویژه مورد استفاده قرار
میگرفت و مجموعهای از کنسرتها نیز در همین مکان برگزار شدند .خانم کنستانزه ،همسر
موتزارت ،نیز در سال  1976شبی را در همین مکان گذراند.
آدرسKlostergasse 9, 04109 Leipzig :

 -17کلیسای توماس
برای بیش از  800سال خانه "گروه کُر توماس" بوده است" .پاسیون به روایت متای قدیس"
و بسیاری از دیگر آثار مطرح باخ ،در همین محل به اجرا در آمدهاند.
آدرسThomaskirchhof 18, 04109 Leipzig :
تلفن0341/222240 :
ساعات بازدید :هر روز از ساعت  9صبح تا  6عصر ،اجرای موسیقی موتته :جمعهها ساعت

آدرس Markt 1, 04109 Leipzig :تلفن0341/9651320 :
ساعات بازدید :سه شنبه تا یکشنبه و تعطیالت رسمی از ساعت  10صبح تا  6عصر
ساعات بازدید :سه شنبه تا یکشنبه و تعطیالت رسمی از ساعت  10صبح تا  6عصر

6عصر ،شنبهها ساعت  3عصر (بهجز تعطیالت تابستانی)

) (iاطالعات توریستی الیپزیگ
) (iاطالعات توریستی الیپزیگ

 -18موزه باخ

آدرس Katharinenstraße 8 :تلفن0341/7104260 :
آدرس Katharinenstraße 8 :تلفن0341/7104260 :
زمان تماس :دوشنبه تا جمعه ساعت  9:30صبح تا  6عصر ،شنبه  9:30صبح تا  4عصر،
زمان تماس :دوشنبه تا جمعه ساعت  9:30صبح تا  6عصر ،شنبه  9:30صبح تا  4عصر،
یکشنبه و تعطیالت رسمی  9:30صبح تا  3عصر (بهجز روزهای اول و دوم تعطیالت
یکشنبه و تعطیالت رسمی  9:30صبح تا  3عصر (بهجز روزهای اول و دوم تعطیالت
کریسمس و سال نو)
کریسمس و سال نو)

بتهوون
هنرهای –زیبا –
موزهموزه
-14-14
بتهوون
هنرهای زیبا
این مجسمه،
اینکنید؛
بازدید
"ماکس "ماکس
بتهوون ،ازکاری از
مجسمهمجسمه
توانید از
اینجا
شما در
مجسمه،
کلینگر"کنید؛
کلینگر" بازدید
بتهوون ،کاری
می از
توانید
اینجا می
شما در
موزه مربوطه
است.
جهان
موسیقی
در زمینه
هنری
مهماز
یکیوازیکی
نمادین
شاهکار
مربوطه
موزه
جهاندراست.
موسیقی در
زمینه
آثار در
ترینهنری
مهمآثار
ترین
نمادین و
شاهکار
برپاست.
همین محل
نیز در
برپاست.
همین محل
نیز در
0341/216990
تلفن :تلفن:
Katharinenstraße
10, 04109
Leipzig
آدرس:
0341/216990
Katharinenstraße
10, 04109
Leipzig
آدرس:
شب،تا  8شب،
ساعت 12
چهارشنبه
عصر ،عصر،
صبح تا 6
ساعت
سه ازشنبه از
ساعات
ساعتاز 12تا 8
چهارشنبه از
10تا 6
صبح
ساعت 10
بازدید:شنبه
بازدید :سه
ساعات
یکشنبه و
پنج تا
پنجشنبه
10تا 6
صبح
ساعت 10
رسمی از
تعطیالت
عصر 6عصر
صبح تا
ساعت
رسمی از
تعطیالت
یکشنبه و
شنبه تا

اندازی صدا
نصب و
اندازی صدا
نصبراهو راه
Katharinen
 Hainstraßeو
میبین
توانید
اینمی
مسیر
 :Kretschmannsشما
Katharinen
 Hainstraßeو
توانید بین
مسیر
ایندر
:Kretschmannsدرشما
HofHof
در در
دهید.
گوش
صدایاز سه
صدای شهر
موسیقی و
دوش» به
دوش« صدا
ایستادن زیر
گوش دهید.
پیش
پیشقرن
قرنسه
شهر از
موسیقی و
صدا» به
ایستادن «زیر
با با

موزه باخ به طور کلی به زندگی و کار کانتور کلیسای سنت توماس ،یوهان سباستین باخ
( )1750-1685در شهر الیپزیگ اختصاص دارد .این موزه ،در خانه خانواده بازرگان
"بوزه" واقع شده است؛ این خانواده از دوستان خانواده باخ بودند.
آدرسThomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig :
تلفن0341/9137202:
ساعات بازدید :سه شنبه تا یکشنبه ساعت  10صبح تا  6عصر

 -19محل تولد کالرا ویک
در سال  1819کالرا ویک ،پیانیست معروف ،در این مکان چشم به جهان گشود؛ وی بعدها با
رابرت شومان ،آهنگساز مشهور آلمانی ازدواج کرد .این ساختمان در جریان جنگ جهانی
دوم نابود شد.
آدرس ، 04109 Leipzig :جنب  NeumarktجنبPreußergäßchen ،

 -20محل قدیمی هنرستان موسیقی

ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﭘﺮوژه "ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ" ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

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

ﻣﺎ ھﻤﯿﺸﮫ از اﯾﺪهھﺎ ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدھﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی داوطﻠﺒﺎﻧﮫ ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ

ابتکار مندلسون افتتاح شد.

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

آدرس :ورودی اصلی  ،Städtisches Kaufhausورود از طریق  Neumarkt 9یا

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ" اﺳﺖ.

Universitätsstraße 16

 -21اولین سالن کنسرت گواند هاوس ()Gewandhaus
نخستین مکان گواند هاوس ( ،)Gewandhausانبار و محل اقامت بازرگانان پارچه؛ ارکستر
گواند هاوس (( )Gewandhausقدیمیترین ارکستر کنسرت شهروندان در جهان) از سال
1781در اینجا اجرا میشد.
آدرسUniversitätsstraße 16, Städtisches Kaufhaus, 04109 Leipzig :

 -22پاولینوم  -سالن اجتماعات و کلیسای دانشگاه سنت پائولی
موسیقی همیشه در  Alma Mater Lipsiensisنقش مهمی داشته است .شماری از
برجسته ترین آهنگسازان از جمله رابرت شومان ،مندلسون بارتلودی ،رابرت واگنر ،فیلیپ
تلمن و ماکس رگر ارتباط نزدیکی با این دانشگاه داشتند( .در صورت بسته بودن ،لطفا از
مسیر جایگزین استفاده کنید)
آدرسAugustusplatz, 04109 Leipzig :

 -23ساختمان مکعب  - MDRارکستر و گروه ُکر MDR
تمرینها و ضبط رادیو  MDRو گروه کُر کودکان و همچنین ارکستر سمفونیک  MDRدر
این بنا که سال  2001ساخته شد ،اجرا میشوند.
آدرس Augustusplatz 9a, 04109 Leipzig :تلفن0341/3008732 :

اطﻼﻋﺎت ﺗﻤﺎس
اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ
آدرسc/o Universität Leipzig / Grimmaische Str. 12 / 04109 Leipzig :
دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰیRitterstraße 12, Room 201, 04109 Leipzig :
ﺗﻠﻔﻦ0341/9733741 :
اﯾﻤﯿﻞmail@notenspur-leipzig.de :
وﺑﺴﺎﯾﺖwww.notenspur-leipzig.de :
ﻓﯿﺴﺒﻮکwww.facebook.com/leipzigernotenspur :
ﻋﮑﺲھﺎFranziska Domschke (Titelbild), Sven Winter, Bernhard Moosbauer, Werner :
Schneider, Sepp Beck
طﺮاﺣﯽMoosbauer & Huennerkopf Kommunikationsdesign :
)(www.moosbauerhuennerkopf.de
ﺗﻨﻈﯿﻢHolger Warschkow :
ﻣﺎرچ ٢٠١٨

ﺗﻮﯾﯿﺘﺮhttps://twitter.com/notenspur :
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ "ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ" ﺑﺮای ﮔﻮﺷﯽھﺎی اﻧﺪروﯾﺪ و  IOSدر  Appstoreﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس
اﺳﺖ.
اطﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ "ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻻﯾﭙﺰﯾﮓ"
Notenspur-Förderverein e.V.
IBAN: DE98 8605 5592 1100 8042 06
Swift-BIC: WELADE8LXXX
Payment details: Leipziger Notenspur
)اﮔﺮ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﻮد ،ﻟﻄﻔﺎ "ﻧﮫ" ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(

"مسیر موسیقی الیپزیگ"
شهر موسیقی الیپزیگ را در "مسیر موسیقی الیپزیگ" کشف کنید .در هیچ جایی از جهان نمیتوانید
از محل زندگی و کار بسیاری از آهنگسازان و موسیقیدانان معروف اینچنین با پای پیاده بازدید کنید.
مکانهایی که بازدید خواهید کرد عبارتند از:


کلیساهایی که در آنها بسیاری از آثار یوهان سباستین باخ برای نخستین بار به اجرا در
آمدند.



محل زندگی و مرگ فلیکس مندلسون بارتولدی



خانهای که کالرا و رابرت شومان نخستین سالهای زندگی مشترک خود را در آنجا
سپری کردند.



موزه آالت موسیقی گراسی که شامل قدیمیترین پیانو در جهان است.



مدرسه سنت نیکالی که ریچارد واگنر در آنجا درس خواند.



کافهای که رابرت شومان و لیگ دیوید به طور متناوب در این مکان همدیگر را مالقات
میکردند.



تاالر سالن قدیمی ،گواند هاوس ( ،)Gewandhausخانه اپرا و سایر جاذبههای
الیپزیگ

در فاصله دو ایستگاه ،به سادگی عالئم فلزی که روی زمین کار گذاشته شدهاند را دنبال کنید .عالوه
بر این شما میتوانید با یک تماس تلفنی به نمونههایی از موسیقی گوش دهید که شما را به دورههای
زمانی مختلفی باز میگردانند .شما از این طریق در فضای خالقانه موسیقی الیپزیگ در طول قرنها
غرق میشوید و لذت میبرید.
نمادهای زیر شما را راهنمایی میکنند:
لطفا برای نمونههای شنیداری با شماره تلفن روبروی این عالمت تماس بگیرید
> <d><eبرای نمونههای شنیداری به زبان آلمانی و انگلیسی
برای انتخاب قطعات موسیقی
برای نمونههای شنیداری ویژه مربوط به "مسیر موسیقی کوچک الیپزیگ"
یک تور کامل "مسیر موسیقی الیپزیگ" بدون بازدید از موزهها حدود  3تا  4ساعت طول
میکشد .شما می توانید اطالعات بیشتر در مورد هر ایستگاه و "مسیر موسیقی الیپزیگ" را
در راهنمای مسیر موسیقی پیدا کنید .این اطالعات در موزههای این مسیر و وبسایتهای زیر
موجود است.
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www.leipzig-music-trail.com

