Lipská cesta Po stopách not
Leipziger Notenspur –
hudba na každém kroku

Jsem Toni

Leipziger Notenspur Lipská cesta Po stopách not
Lipská iniciativa „Po stopách not“
Lipsko má celosvětově jedinečnou hustotu originálně zachovalých míst, kde působili slavní skladatelé. S mnohými z těchto
skladatelů se můžete setkat na cestě Po stopách not, např. s G.
Ph. Telemannem, J. S. Bachem, A. Lortzingem, F. Mendelssohnem
Bartholdym, R. Schumannem, R. Wagnerem, E. Griegem,
L. Janáčkem, G. Mahlerem, M. Regerem, E. Schulhoffem.
Lipská iniciativa Po stopách not se snaží přetvořit toto hudební
kulturní dědictví v prožitek. Vzniká tak fascinující
spojení mezi poznáváním města a hudebním zážitkem.

Po stopách not v Lipsku Kde byli hudební géniové sousedy
Cesta Po stopách not v Lipsku spojuje na 5 km nejdůležitější
originální dějiště v centru města. Zahrnuje domy skladatelů a
místa uvádění jejich děl, především z období baroka a romantismu.

Připravuje se
Jsou plánovány dva další projekty: Leipziger Notenrad (cyklostezka Po stopách hudby) a Leipziger Notenbogen (Lipská hudební
procházka). Bližší informace získáte na naší webové stránce:
www.notenspur-leipzig.de nebo v průvodci Po stopách not „Leipziger Notenspur – Auf Notenspur, Notenbogen und Notenrad –
Streifzüge durch die Musikstadt“ (Kamprad-Verlag).

Podpora projektu - oživení města hudby
Myšlenka Leipziger Notenspur se zrodila v hlavách lipských obyvatel a žije z energické podpory zdarma působících
účastníků. Mnozí obyvatelé Lipska se zapojili se svými nápady a zkušenostmi a projekt díky tomu získal velice rozmanitou tvář. Za hudebním, turistickým a občanským projektem
Leipziger Notenspur stojí rozsáhlá síť hudebních institucí,
sdružení a soukromých osob za účasti vysokých škol z Lipska,
společnosti Leipzig Tourismus und Marketing GmbH a
správy města Lipska. Projekt podporují také Georg Christoph Biller (kantor u sv. Tomáše), Riccardo Chailly (dirigent
Gewandhausu), Ulf Schirmer (intendant Lipské opery) a
Kristjan Järvi (šéfdirigent MDR symfonického orchestru).

www.notenspur-leipzig.de

Pro děti
Doporučujeme hledání stop s maskotem Tonim a objevitelským
pasem Po stopách not, který lze získat např. v Lipských turistických
informacích ( ) v Katharinenstraße 8.

Systém ukazatelů a audioprůvodce
Systém ukazatelů se skládá z ocelových vlnovek zapuštěných do
země, které označují cestu od zastávky k zastávce. Na zastávkách
cesty Po stopách not se nacházejí informační stély nebo tabule.
Jelikož hudba je především sluchovým zážitkem, existuje navíc
doplňkový audiosystém. Pomocí telefonu (místní hovor) nebo
smartphonu (aplikace Notenspur) je možné spustit scény k poslechu a hudební příklady.

Značka evropského kulturního dědictví
Hudba slavných skladatelů z Lipska a domy, v nichž působili,
představují kulturní dědictví celosvětového významu. Proto iniciativa Po stopách not již záhy navrhla usilovat o mezinárodní
označení. Město Lipsko, za podpory svobodného státu Sasko,
mezitím přijalo návrh konference ministrů kultury, aby se s projektem Po stopách not ucházelo o označení Evropské kulturní
dědictví.

Zvláštní poděkování patří

za financování části trasy od „Staré radnice - Altes Rathaus“ (zastávka 13)
až po „kostel sv. Tomáše - Thomaskirche“ (zastávka 17)
(v plánu označeno modře)

Koncepci Notenspur vytvořila Lipská iniciativa Po
stopách not.
Realizaci systému ukazatelů a audioprůvodce pro
Cestu Po stopách not zajistilo město Lipsko ve
spolupráci s podpůrným spolkem Po stopách not
a byla podpořena prostředky svobodného státu
Sasko.
Notenspur, Notenbogen, Notenrad a Notenszene
jsou zapsané slovní značky. Vlastníkem značek je
Notenspur-Förderverein e. V., autor
Prof. Dr. Werner Schneider.

Zastávky cesty
1
2
3
4
5
6
7
8

Neues Gewandhaus / Nový Gewandhaus
Mendelssohn-Haus / Mendelssohnův dům
Grieg-Begegnungsstätte / Místo setkání s Griegem
Ehem. Musikbibliothek Peters / Někdejší hudební knihovna Peters
Museum für Musikinstrumente / Muzeum hudebních nástrojů
Alter Johannisfriedhof / Starý hřbitov sv. Jana
Schumann-Haus / Schumannův dům
Grafisches Viertel – Musikverlage /
Grafická čtvrť - Hudební vydavatelství (Notová stěna)
9 Wagner-Denkmal / Wagnerův památník
10 Oper Leipzig / Lipská opera
11 Alte Nikolaischule / Stará škola sv. Mikuláše
12 Nikolaikirche / Kostel sv. Mikuláše
13 Altes Rathaus / Stará radnice
14 Museum der bildenden Künste – Beethoven /
Muzeum výtvarných umění – Beethoven
15 Zum Arabischen Coffe Baum / K arabskému kávovníku
16 Hôtel de Saxe
17 Thomaskirche / Kostel sv. Tomáše
18 Bach-Museum / Bachovo muzeum
19 Standort Geburtshaus Clara Wieck /
Místo rodného domu Clary Wieckové *
20 Standort Altes Konservatorium / Místo Staré konzervatoře *
21 Standort Erstes Gewandhaus / Místo Prvního Gewandhausu *
22 Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli /
Paulinum – aula a univerzitní kostel sv. Pavla
23 MDR-Kubus - Orchester und Chöre des MDR /
Kostka MDR - orchestr a sbory MDR
Lipské turistické informace
Zvuková instalace - zvuky města ze tří století
Základní pylon – informační bod
* Historická budova již nestojí
23

17

2

18

7

6

14

11

18

10

9

12

22

5

3

1

ZASTÁVKY LIPSKÉ CESTY PO STOPÁCH NOT

01 Neues Gewandhaus / Nový Gewandhaus

06 Alter Johannisfriedhof / Starý hřbitov sv. Jana

Budova Neue Gewandhaus zu Leipzig, otevřená v říjnu 1981,
je sídlem celosvětově známého orchestru Gewandhaus,
založeného již v roce 1743.

Místo posledního odpočinku významných lipských hudebníků,
skladatelů a vydavatelů. (Je-li hřbitov zavřený, je třeba se vydat
změněnou trasou.)

Augustusplatz 9, 04109 Leipzig, tel.: 0341/1270280
Prohlídka foyeru: po-pá 10-18 hod., so 10-14 hod.

Hlavní vchod z náměstí Johannisplatz, za Grassiho muzeem
Březen-říjen denně 10-18 hod./listopad-únor denně 10-16 hod.

02 Mendelssohn-Haus / Mendelssohnův dům

07 Schumann-Haus / Schumannův dům

Celosvětově jediný zachovalý obytný dům Felixe Mendelssohna
Bartholdyho (1809-1847) a zároveň jeho úmrtní dům.
(muzeum v místě)

Skladatel Robert Schumann (1810-1856) a jeho žena Clara,
rozená Wiecková (1819-1896), zde v letech 1840 až 1844 prožili
první roky svého manželství. (muzeum v místě)

Goldschmidtstraße 12, 04103 Leipzig, tel.: 0341/962882-0
denně 10-18 hod., koncert neděle 11 hodin

Inselstraße 18, 04103 Leipzig, tel.: 0341/3939620

03 Grieg-Begegnungsstätte / Místo setkání s Griegem

08 Grafisches Viertel – Musikverlage /
Grafická čtvrť - Hudební vydavatelství

V domě hudebního vydavatelství C. F. Peters bydlel norský
skladatel a pianista Edvard Grieg (1843-1907) během svých
pobytů v Lipsku jako host svých vydavatelů M. Abrahama a
H. Hinrichsena. (muzeum v místě)
Talstraße 10, 04103 Leipzig, tel.: 0341/9939661
pá 14-17 hod., so 10-14 hod. (s výjimkou svátků)

04 Ehemalige Musikbibliothek Peters /
Někdejší hudební knihovna Peters
První veřejná odborná knihovna, mj. s cennými originálními
rukopisy Bacha, Brahmse a Haydna. Sbírka se dnes nachází
v inventáři Městské knihovny Lipsko.
Goldschmidtstr. 26, 04103 Leipzig

05 Museum für Musikinstrumente /
Muzeum hudebních nástrojů
Sbírka hudebních nástrojů je s více než 5 000 nástroji
největší v Německu, mezi nimi je i nejstarší originální zachovalé
kladívkové křídlo na světě. (muzeum v místě)
Johannisplatz 5-11, 04103 Leipzig, tel.: 0341/9730750
Út-ne, svátky 10-18 hod.

po-pá 14-18 hod., so+ne 10-18 hod.

V 19. století se Lipsko stalo evropskou metropolí hudby
a vydatelství. K nejvýznamnějším hudebním vydavatelstvím
patřilo nejstarší hudební vydavatelství na světě, Breitkopf & Härtel (založeno 1719), C. F. Peters a F. Hofmeister. Na notové stěně
se nacházejí informace o historii notového zápisu, hádanky pro
malé i velké a příklady tónů.
Großer Brockhaus / Dörrienstraße, 04103 Leipzig

09 Wagner-Denkmal / Wagnerův památník
Richard Wagner se narodil roku 1813 v Lipsku (zemřel roku 1883
v Benátkách), dětství prožil v Drážďanech a v roce 1827 se vrátil
zpět, nejprve jako žák, posléze jako studiosus musicae na Lipské
univerzitě. Některá z jeho prvních děl měla v Lipsku svou
premiéru.
Georgiring, u Labutího jezírka za Operou

10 Oper Leipzig / Lipská opera
Dnešní budova Opery byla otevřena v roce 1960 poté, co
předchozí stavba byla zničena během 2. světové války. Operní
tradice v Lipsku sahá zpět až do 17. století.
Augustusplatz 12, 04109 Leipzig, tel.: 0341/12610
Termíny prohlídek na www.oper-leipzig.de

11 Alte Nikolaischule / Stará škola sv. Mikuláše
Škola sv. Mikuláše, otevřená roku 1512, byla první městskou
občanskou školou v Lipsku. Žáky byli mj. G.W. Leibniz, J.G. Seume
a R. Wagner. (muzeum v místě)
Nikolaikirchhof 2, 04109 Leipzig, tel.: 0341/2118518
Út-čt a so+ne 12-17 hod.

12 Nikolaikirche / Kostel sv. Mikuláše
Vedle kostela sv. Tomáše druhý zachovalý kostel, pro který
skládal hudbu J.S. Bach. Místo premiéry Janových pašijí a části
Vánočního oratoria. Ladegastovy varhany z roku 1862 jsou
největší kostelní varhany v Sasku.
Nikolaikirchhof 3, 04109 Leipzig, tel.: 0341/1245380
Po-so 10-18 hod., neděle při bohoslužbách v 9.30, 11.15 a 17 hod.

15 Zum Arabischen Coffe Baum /
K arabskému kávovníku
Nejstarší kavárna v Německu; po staletí místo setkávání básníků,
učenců a hudebníků. Zde se scházeli „Davidovi spojenci“
kolem Roberta Schumanna, jejichž hlásnou troubou byl list
„Neue Zeitschrift für Musik“. (muzeum v místě)
Kleine Fleischergasse 4, 04109 Leipzig, tel.: 0341/9610060/61
Muzeum v místě, denně 11-19 hod.

16 Hôtel de Saxe
Koncertní sál bývalého hotelu byl místem, kde vystupovali
hostující virtuózové a jevištěm lipských koncertních řad. V roce
1796 zde přenocovala vdova po Mozartovi Constanze.
Umístění: Klostergasse 9, 04109 Leipzig

13 Altes Rathaus / Stará radnice

17 Thomaskirche / Kostel sv. Tomáše

Místo vystoupení městských pištců. J. S. Bach zde podepsal svou
pracovní smlouvu s městem. K vidění je slavný Bachův portrét od
E. Haußmanna v originále. (muzeum v místě)

Více než 800 let domovské místo sboru sv. Tomáše. Místo premiéry
Matoušových pašijí a mnohých dalších děl kantora od sv. Tomáše
J. S. Bacha.

Markt 1, 04109 Leipzig, tel.:0341/9651320
Út-ne, svátky 10-18 hod.

Thomaskirchhof 18, 04109 Leipzig, tel.: 0341/222240
denně 9-18 hod., moteta: pá 18 hod., so 15 hod.
(kromě letních prázdnin)

Lipské turistické informace
Katharinenstraße 8, tel.: 0341/7104260
po-pá 9.30-18 hod., so 9.30-16 hod., ne/svátky 9.30-15 hod.

14 Museum der bildenden Künste – Beethoven /
Muzeum výtvarných umění – Beethoven
Zde se nachází jedno z celosvětově nejvýznamnějších děl
výtvarného umění vztahujících se k hudbě: Beethovenova plastika
od Maxe Klingera, jedno z hlavních děl symbolismu.
(muzeum v místě)
Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig, tel.: 0341/216990
Út 10-18 hod., st 12-20 hod., čt-ne, svátky 10-18 hod.

Klanginstallation / Zvuková instalace
Kretschmanns Hof – V průchodu mezi Katharinenstraße a
Hainstraße je možné si pod „sprchou zvuků“ poslechnout zvuky
města ze tří století.

18 Bach-Museum / Bachovo muzeum
Bachovo muzeum se věnuje zejména životu a dílu kantora od
sv. Tomáše Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) v Lipsku.
Nachází se v domě spřátelené obchodnické rodiny Boseových.
(muzeum v místě)
Thomaskirchhof 15/16, 04109 Leipzig, tel.: 0341/9137202
Út-ne 10-18 hod

19 Standort Geburtshaus Clara Wieck /
Místo rodného domu Clary Wieckové
V bývalém domě „Hohe Lilie“ se v roce 1819 narodila Clara Wiecková, slavná pianistka a pozdější manželka R. Schumanna.
(zničen za 2. světové války)
Preußergäßchen, roh Neumarkt, 04109 Leipzig

20 Standort Altes Konservatorium /
Místo Staré konzervatoře
V tomto dvoře byla v roce 1843 z Mendelssohnovy iniciativy
otevřena první hudební vysoká škola na území dnešního Německa.
Vnitřní dvůr Městského obchodního domu,
přístup přes Universitätsstraße 16 nebo Neumarkt 9

Pokud chcete podpořit Lipskou cestu Po stopách not:
Jste se svými nápady, podněty a neplacenou účastí kdykoli vítáni.
Při realizaci a vytváření tras Po stopách not nám můžete pomoci
svými dary. Projekt můžete také podpořit svým členstvím
v podpůrném spolku Po stopách not.

21 Standort Erstes Gewandhaus /
Místo Prvního Gewandhausu
Zde stával Gewandhaus, sklad a bydliště obchodníků se suknem.
Orchestr Gewandhausu - nejstarší občanský koncertní orchestr na
světě - zde koncertoval od roku 1781.
Universitätsstraße 16, Städtisches Kaufhaus, 04109 Leipzig

22 Paulinum – Aula und Universitätskirche St. Pauli /
Paulinum – aula a univerzitní kostel sv. Pavla
Hudba hraje na „Alma Mater Lipsiensis“ odjakživa velkou roli.
S univerzitou byli úzce spojeni významní skladatelé, např.
G. Ph. Telemann, R. Wagner, F. Mendelssohn Bartholdy,
R. Schumann, M. Reger. (V případě uzavření vnitřního dvora
pozor na změnu trasy.)
Augustusplatz, 04109 Leipzig

Kontaktní údaje

23 MDR Würfel – Orchester und Chöre des MDR /
Kostka MDR - Orchestr a sbory MDR

Notenspur-Förderverein e.V.
Poštovní adresa: c/o Universität Leipzig / Grimmaische Str. 12 /
04109 Leipzig
Obchodní místo: Ritterstraße 12, Zi. 201, 04109 Leipzig,
tel.: 0341/9733741

V kostce postavené v roce 2001 se konají zkoušky a zvukové
nahrávky Rozhlasového a dětského sboru MDR a Symfonického
orchestru MDR.
Augustusplatz 9a, 04109 Leipzig, tel.:0341/3008732

E-Mail: mail@notenspur-leipzig.de
Web:
www.notenspur-leipzig.de
Aplikaci Po stopách not získáte na:
www.androidpit.de/app/com.ewerk.notenspur
Účet Notenspur-Förderverein e.V.

Fotografie: Franziska Domschke (titulní snímek), Sven Winter, Bernhard
Moosbauer, Werner Schneider,
Sepp Beck
Design: Moosbauer & Huennerkopf Kommunikationsdesign
(www.moosbauerhuennerkopf.de)

Banka: Sparkasse Leipzig
IBAN: DE98 8605 5592 1100 8042 06
Swift-BIC: WELADE8LXXX
Účel daru: Leipziger Notenspur
(Pokud nechte zveřejnit své jméno jako dárce, poznamenejte prosím
navíc NE)
Stav: ledna 2016

Leipziger Notenspur / Lipská cesta Po stopách not
Poznejte hudební město Lipsko ve stopách not! Nikde jinde na světě nemůžete
objevovat originální místa, kde působilo a žilo tolik slavných skladatelů a hudebníků,
pěšky. Čeká na Vás m.j.
› kostely, kde se konaly premiéry mnoho děl Johanna Sebastiana Bacha
› dům, kde bydlel a zemřel Felix Mendelssohn Bartholdy
› bydliště Clary a Roberta Schumannových v prvních letech manželství
› Grassiho muzeum hudebních nástrojů s nejstarším zachovalým kladívkovým
křídlem na světě
› kostel sv. Mikuláše, který navštívil Richard Wagner
› stůl pro stálé hosty Roberta Schumanna a jeho „Davidovy spojence“
› Stará radnice, Gewandhaus, Opera a další pamětihodnosti Lipska
Od zastávky k zastávce prostě sledujte ocelové vlnovky, které jsou na dohled zapuštěné
do chodníku. Kromě toho jsou na zavolání k dispozici s hudebním zážitkem spojené
poslechové scény a hudební příklady, které Vás zavedou do různých epoch - tak se
můžete ponořit přes staletí do tvůrčí atmosféry hudebního města Lipska. Přitom Vás
povedou následující symboly:
Zavolejte na vedle uvedené číslo pro poslech příslušné poslechové scény
<d><e>

Poslechové scény v němčině, popř. angličtině
vybrané hudební kusy
zvláštní poslechové scény na Malé lipské cestě Po stopách not

Celá vycházka po trase Po stopách not trvá bez prohlídky muzeí cca 3-4 hodiny.
Bližší informace k jednotlivým zastávkám a k průběhu Lipské cesty Po stopách not a
k otevírací době muzeí najdete v průvodci Po stopách not, který je k dostání ve všech
muzeích cesty Po stopách not, nebo na:

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

