hausdermusik
das klangmuseum

hausdermusik
HAUS DER MUSIK czyli DOM MUZYKI, nowoczesne, interaktywne muzeum wrażeń,
znajdujące się w
das klangmuseum
centrum Wiednia, zaprasza na muzyczną podróż. Na 5.000 m² w rzeczywistych i wirtualnych przestrzeniach
zmysłowych można słuchać oraz oglądać fascynujący świat muzyki. Infotainment, Edutainment i
Entertainment – to trzy zasady przenikające całe muzeum HAUS DER MUSIK. Połączenie wrażenia i
doświadczenia w równym stopniu fascynuje i bawi.

Muzeum Filharmoników
Wiedeńskich
Odkryjcie Państwo pasjonujące dzieje tej słynnej na
całym świecie orkiestry w stylowym, historycznym
otoczeniu.

Koncert Noworoczny
Filharmoników Wiedeńskich
to zapewne jeden z najbardziej znanych koncertów na całym
świecie. W naszej specjalnie zaprojektowanej sali koncertowej
możecie Państwo uczestniczyć w oryginalnym Wiedeńskim
Koncercie Noworocznym (35 min.). Przedstawienia codziennie
między godz. 10:00 a 21:00, o każdej pełnej godzinie.

Walc dice game

Skomponujcie Pańtwo
własnego walca przy pomocy
interaktywnej gry w kości w
rytmie walca.

Sonosfera
itamy w niesamowitym świecie zjawiska dżwięku i
brzmienia. W sonosferze czekają na Państwa
fascynujące eksperymenty z dźwiękiem, olbrzymie
instrumenty z możliwością nagrania i zabrania
własnego pamiątkowego CD.

NAMADEUS i wirtualny dyrygent
„NAMADEUSZ“ to interaktywny program komputerowy, wzorowany
na utworze muzycznym Mozarta KV 516f, dzięki któremu każdy
zwiedzający może z łatwością zamienić swoje imię w oryginalną
interpretację Mozarta. Muzycy słuchają dyrygenta, trzymają wyznaczone przez niego tempo, rytm oraz chętnie nagradzają go oklaskami.
Jednak cierpliwość wirtualnej orkiestry jest ograniczona. Kto nie
utrzyma taktu, tego czeka niespodzianka.

VIRTOSTAGE
Wielcy mistrzowie wiedeńskiej
tradycji muzycznej
Zachęcamy do udania się w barwną „podróż w czasie“ do
świata wielkich kompozytorów wiedeńskich, na spotkania w
multimedialnej przestrzeni wystawowej z sylwetkami Haydna,
Mozarta, Beethovena, Schuberta, Straußa, Mahlera i
Schönberga.

Godziny otwarcia: codziennie 10 – 22
Wyróżnione Austriacką Nagrodą dla Muzeów.

Dzięki virto|stage możesz stać się reżyserem swojego własnego
muzycznego i operowego przeżycia. Tu masz wpływ na scenografię
i muzykę i możesz stworzyć swoją własną multimedialną operę –
intuicyjnie i tylko za pomocą ruchów swojego ciała. Uwolnij swoją
fantazję i wejdź do virto|stage – Twojego osobistego teatru
muzyki!

