WEIMAR ONTDEKKEN
Welkom in deze residentiestad in Midden-Europa. Hier
ontstonden ideeën en kunstwerken die zich over de hele wereld
verspreidden. Ook nu nog zijn de grote namen uit het verleden
altijd present: Goethe en Schiller; Bach en Liszt; moderne kunst
en Bauhaus. Groots aangelegde parken, openbare pleinen en
smalle straatjes, de huizen van wereldberoemde schrijvers,
musea en paleizen – Europese cultuurgeschiedenis dat door de
UNESCO op de Werelderf goedlijst is geplaatst, op een relatief
klein oppervlak.

Top Ten
Wat kun je, moet je
zien, beleven en te
proeven? Wij doen
tien voorstellen, die
natuurlijk willekeurig
veranderd kunnen
worden.

De
gedenkplaats
Buchenwald
Aan dit begin van de
democratie werd
door de
nationaalsocialis -

Het klassieke
Weimar
Weimar is
eengemoedelijke stad
met een culturele
sfeer. In de
binnenstad zijn vele
historische gebouwen
en UNESCO
werelderfgoed te
bewonderen.

Het Bauhaus
In 1919 bracht de
oprichter van het
Bauhaus, Walter
Gropius, de hele
Europese avantgarde op het gebied
van de kunst naar
Weimar.

Muziek en
theater

Rreformatie
en Cranach

Johann Sebastian
Bach en Franz Liszt
kozen Weimar om
hier te wonen en te

De verbindingen
tussen Martin Luther
en Weimar zijn
dichterbij dan het
lijkt. Luther bezocht

UNESCO
Werelderfgoed
Tot het UNESCOWerelderfgoed
‘Klassiek Weimar’
behoren in totaal elf
gebouwen.

Hoogtepunten
Talrijke festivals
zorgen het hele jaar
door voor
hoogtepunten in
Weimar: of het nu om
klassieke concerten,
theaters op de kleine
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ten een einde
gemaakt. De
gedenkplaats
Buchenwald op de
Ettersberg is een
stille getuige van het
onmenselijke geweld.
Daar wordt de
herinnering aan een
verschrikkelijk
hoofdstuk uit de
Duitse geschiedenis
levend gehouden.

creëren net als vele
andere beroemde
persoonlijkheden.

de stad vrij vaak. In
de stadskerk
illustreert het drieluik
van Lucas Cranach de
jonge Luther's
leringen.

podia of
openluchttheater
gaat - de cultureele
kalender van Weimar
is altijd goed gevuld.

Volgende hoogtepunten

A Christmas
Carol

Weihnachten mit
dem kleinen Za...

Wednesday, 08.12.2021,
10:00
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus

Wednesday, 08.12.2021,
10:00
Stellwerk - Junges
Theater Weimar

Goethe(n) Abend!
Wednesday, 08.12.2021,
20:00
Theater im Gewölbe

2. Jamsession
AFRIKAN
Wednesday, 08.12.2021,
20:00
Jugend- und
Kulturzentrum mon
ami


Veranstaltungs‐
kalender

Weihnachten mit
dem kleinen Za...

Weihnachtskonzert
der True Not...

Thursday, 09.12.2021,
10:00
Stellwerk - Junges
Theater Weimar

Thursday, 09.12.2021,
19:00
Jugend- und
Kulturzentrum mon
ami

Aida
Thursday, 09.12.2021,
19:30
Deutsches
Nationaltheater
Weimar, Großes Haus
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