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Στον εκθεσιακό χώρο εκτάσεως άνω των 3.000 μ² σας περιμένουν μοναδικές αλληλεπιδραστικές
εγκαταστάσεις, πολύτιμα ιστορικά ντοκουμέντα, ποικίλες «ζώνες περιπέτειας», μια μοντέρνα αίθουσα
εκδηλώσεων, ένα καφέ-εστιατόριο που προσφέρει ανάπαυση κι απόλαυση, καθώς και πολλά άλλα.

Μουσείο της Φιλαρμονικής
της Βιέννης
Το μουσείο της Φιλαρμονικής της Βιέννης στεγάζεται
στους μεγαλοπρεπείς χώρους του πρώην ανακτόρου
του Αρχιδούκα Καρόλου, όπου κάποτε ζούσε ο
ιδρυτής της Όττο Νικολαϊ (Otto Nicolai). Η ορχήστρα
παγκοσμίας φήμης παρουσιάζεται στο χώρο όπου όλα
ξεκίνησαν.

Πρωτοχρονιάτικη συναυλία
Η ταινία. Στην ειδικά για τον σκοπό αυτό σχεδιασμένη αίθουσα
συναυλιών μπορείτε να ζήσετε την μοναδική εξουσιοδοτημένη
συνοπτική διασκευή (35 λεπτών) της αυθεντικής τοχρονιάτικης
συναυλίας της Βιέννης. Έναρξη ανά κάθε πλήρη ώρα από τις
10.00 μέχρι τις 21.00.

Παιχνίδι
ζαριών του
βαλς

Ηχόκοσμος
Στο 2. όροφο μπαίνετε στον μυστηριώδη κόσμο των
ήχων και της ηχητικής τέχνης. Στον «ηχόκοσμο»
γεννάται μια νέα αίσθηση της ακοής, ασυνήθιστα
ηχητικά πειράματα προσκαλούν σε νέες ακουστικές
εμπειρίες. Πειραματιστείτε με την φωνή σας, παίξτε
γιγαντιαία όργανα ή δημιουργήστε το δικό σας CD.
Αφετηρία του κόσμου των ήχων αυτού είναι η ακοή
εντός της μητρικής κοιλιάς.

Συνθέστε το δικό σας
βαλς, ρίχνοντας τα ζάρια

NAMADEUS και η εικονική αγωγό
Το „NAMADEUS“ είναι ένα διαδραστικό πρόγραμμα στον υπολογιστή,
το οποίο προσαρμόστηκε στο μουσικό παιχνίδι του Μότσαρτ KV
516f και με το οποίο κάθε επισκέπτης μπορεί να μετατρέψει με
διασκεδαστικό τρόπο το όνομά του σε μια αυθεντική εκτέλεση του
Μότσαρτ. Οι μουσικοί υπακούν στον μαέστρο, ακολουθούν το τέμπο
του, το ρυθμό του και τον ανταμείβουν με χειροκρότημα. Παρόλα αυτά
η υπομονή της εικονικής ορχήστρας είναι περιορισμένη. Όποιος δεν
τηρεί το μέτρο, θα έχει μια έκπληξη.

VIRTOSTAGE
ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΣ
Ο 3. όροφος σας μεταφέρει στην κλασική εποχή της
Βιέννης. Εδώ παρουσιάζονται η ζωή, το έργο και το
περιβάλλον επιλεγμένων σημαντικών συνθετών της
εποχής αυτής. Σε κάθε δωμάτιο σας περιμένουν σημεία
ιδιαίτερης βαρύτητας στην ζωή του εκάστοτε συνθέτη
καθώς κι ένας ειδικός αέρινος ήχος. Ο πασίγνωστος
«εικονικός αρχιμουσικός» σας επιτρέπει μια ιδιαίτερη
εμπειρία: μπορείτε να διευθύνετε την ορχήστρα
παγκοσμίας φήμης, την Φιλαρμονική της Βιέννης.
Εδώ εσείς θα ορίζετε τον ρυθμό!
Ώρες λειτουργίας: καθηµερινά από 10.00 µέχρι 22.00

Με το „virto|stage“ γίνεστε ο/η σκηνοθέτης της προσωπικής σας
μουσικής εμπειρίας όπερας. Εδώ επηρεάζετε οι ίδιοι την εικόνα της
σκηνής και τη μουσική και διαμορφώνετε τη δική σας προσωπική
όπερα - διαισθητικά και μόνο μέσω των κινήσεων του σώματός
σας. Αφήστε ελεύθερη τη φαντασία σας και μπείτε στο „virto|
stage“, το προσωπικό σας μουσικό θέατρο!

