
NovoročNÍ koNcert (Film) 
ve zvláštním koncertním sále, který byl zřízen jen pro tento účel, 
se stanete přímými svědky jediné povolené zkrácené verze (35 
min.) originálního vídeňského Novoročního koncertu. Film se 
promítá každou celou hodinu od 10 do 21 hodin.

SoNoSFÉrA
V 2. patře vstoupíte do tajemného světa zvuků, tónů a
zvukového umění. Tato expozice vám zprostředkuje 
zcela novou dimenzi vnímání zvuků. Neobvyklé expe-
rimenty s tóny a zvuky, v neposlední řadě s vlastním 
hlasem vám umožní prožít jedinečné okamžiky. Zkuste 
si zahrát na obřích hudebních  nástrojích a vytvořte si 
své vlastní cédéčko. První vnímání zvuku začíná již v
mateřském lůně.

NAMADEUS A virtUálNí DirigENt 
„NAMADEUS“ je interaktivní počítačový program, který byl adap-
tován na Mozartovu hudební hru KV 516f, a s jehož pomocí může 
každý návštěvník přeměnit hravě své jméno v originální Mozartovu 
interpretaci. Hudebníci poslouchají dirigenta, řídí se jeho tempem, 
rytmem a rádi ho také odmění potleskem. Nicméně trpělivost 
virtuálního orchestru je omezená. Kdo nedodrží takt, zažije 
překvapení. 

HUDeBNÍ velikÁNÍ
Ve 3. patře na vás dýchne atmosféra období tak zva-
ného Vídeňského klasicismu. Představíme vám výběr 
neznámějších a nejvýznamnějších skladatelů tohoto 
období. Seznámíte se s jejich životy a s tím, co bylo v jejich 
životě mimořádné a specifické, s jejich díly a s dobou, v níž 
tvořili. V jednotlivých sálech se linou zcela specifické hu-
dební tóny, podle toho komu je expozice věnována. Naše 
oblíbená atrakce - Virtuální dirigent - vám zprostředkuje 
neopakovatelný prožitek: zkuste si na chvíli zahrát na 
dirigenta slavného orchestru Vídeňských filharmoniků.

mUZeUm vÍDeŇSkýcH 
FilHArmoNikŮ
V historických reprezentačních prostorách bývalého 
paláce arcivévody Karla je dnes umístěno muzeum 
Vídeňských filharmoniků. V tomto paláci však kdysi žil 
také Otto Nicolai, zakladatel tohoto snad nejslavnějšího 
orchestru na světě. Vídeňští filharmonici se vám 
představí na místě, kde vše začalo.

DŮM HUDBY, moderní interaktivní muzeum v centru Vídně, vás zve na zajímavou a vzrušující cestu
do světa hudby. Na ploše o rozloze přes 3.000 m² se vám pokusíme přiblížit hudbu v celé její různorodosti 
a mnohostrannosti. Čeká na vás celá řada jedinečných expozic, vzácné historické dokumenty, mnohé 
vzájemně se prolínající tématické okruhy, moderní sál, v němž jsou uváděny nejrůznější pořady, kavárna 
s restaurací, kde si můžete při šálku dobré kávy odpočinout, a mnoho dalších zajímavostí.
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HrA v 
koStky ve 
ZNAmeNÍ 
vAlčÍkU
házením kostek a kombinací 
jednotlivých čísel si zkompo-
nujete svůj vlastní valčík

Otvírací doba: denně 10 – 22 hodin

DŮM HUDBY byl vyznamenán jako jedno z nejlepších 
rakouských muzeí.

virtOStAgE
S “virto|stage” se stanete režisérem a režisérkou svého vlastního 
hudebního a operního zážitku. Zde sami ovlivníte jevištní scénu a 
hudbu a vytváříte svou individuální multimediální operu – intuitivně a 
pouze prostřednictvím pohybů svého těla. Popusťte uzdu své fantazii 
a vstupte do “virto|stage”, svého osobního hudebního divadla.




