
coNcertUl De ANUl NoU 
al Wiener Philarmoniker este probabil cel mai renumit concert 
din lume. În sala noastra de concert special conceputa pentru 
acest lucru puteti retrai concertul original vienez de Anul Nou 
(35 min.). Spectacole zilnic între orele 10 si 21, la fiecare ora fixa.

SoNoSFerA
Bine ati venit în lumea minunata a tonurilor si sune-
telor. În sonosfera va asteapta experimente fascinante 
cu sunete, instrumente muzicale uriase si puteti chiar 
sa va înregistrati propriul CD si sa îl luati acasa.

NAMADEUS Si virtUAlE cONDUctOrUlUi 
„Namadeus” este un program interactiv de calculator, care a fost 
creat după jocul muzical al lui Mozart KV 516f şi care poate 
transforma numele fiecărui vizitator într-o interpretare originală  Mozart.
Muzicienii ascultă dirijorul, urmează tempoul său, ritmul său, îl 
răsplătesc cu aplauze. Însă răbdarea orchestrei virtuale este limitată. 
Cine nu respectă ritmul, are parte de o surpriză.  

mArii mAeStrii Ai mUZicii 
trADitioNAle vieNeZe
Întreprindeti o calatorie multilaterala în perioada marilor com-
pozitori pentru a va întâlni în expozitii multimedia cu Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Strauß, Mahler si Schönberg. 

mUZeUl orcHeStrei WieNer 
pHilArmoNiker
Descoperiti în încaperile istorice, istoria fascinanta a 
orchestrei renumite la nivel mondial.

CASA MUZICII - Muzeul sunetelor
CASA MUZICII este un muzeu interactiv si modern situat în centrul Vienei care îi invita pe vizitatorii sai la o 
calatorie muzicala. Pe o suprafata de 5.000 m2 se poate simti si auzi în încaperi reale si virtuale fascinan-
ta lume a muzicii. Informatie, educatie si amuzament – aceste trei principii caracterizeaza CASA MUZICII. 
Trairea si experienta se îmbina într-o maniera impresionanta, dar în acelasi timp si placuta.
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vAlS ZArUri 
Joc
Compuneti valsul 
dumneavoastra propriu 
cu jocul interactiv de aruncat 
cu zarurile vals zaruri joc.

Program: zilnic între orele 10:00 – 22:00

 

virtOStAgE
Cu „virto|stage” deveniţi regizorul şi regizoarea experienţei 
dumneavoastră personale de muzică şi operă. Aici dumneavoastră 
înşivă influenţaţi scena şi muzica şi vă creaţi opera multimedia 
individuală -  intuitiv şi doar prin mișcările corpului dumneavoastră. 
Lăsaţi frâu liber fanteziei dumneavoastră şi intraţi în „virto|stage”, 
teatrul dumneavoastră muzical personal!




