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Nabídka pro školní skupiny

GRASSI
Muzeum hudebních nástrojů
v Lipsku

Město hudby Lipsko

Prohlídky v češtině

Kontakt

Mobil:
Tel.:
Fax:
Email:

+49 163 477 98 05 (česky)
+49 341 97 30 750 (v Nj nebo Aj)
+49 341 97 30 759
muzeum.lipsko@googlemail.com

www.grassimuseum.de
Adresa:
Museen im GRASSI
Museum für Musikinstrumente
Johannisplatz 5 ‐ 11
04103 Leipzig

Nejstarší kladívkový klavír na světě
od B. Cristoforiho z roku 1726

• Prohlídka muzea s českým
průvodcem
• Muzicírování ve zvukové
laboratoři
• Návštěva Muzea J. S. Bacha
• Hudba v kostele sv. Tomáše,
působiště J. S. Bacha
• Návštěva Schumannova
domu
• Návštěva Mendelssohnova
domu

Vážení pedagogové, milí žáci,
srdečně vás zvu k prohlídce našeho muzea v českém jazyce! S hudební
historií Evropy se seznámíte na výpravě za hudebními nástroji a můžete
se i vydat po stopách velikánů jako Bach, Mendelssohn nebo Schumann.
Velkou zábavu pak zažijete v naší zvukové laboratoři, kde jsou vám k dis‐
pozici k vyzkoušení nejrůznější nástroje z celého světa.

Co je v Lipsku k vidění
Město hudby Lipsko

netleská.

Toto město má velice bohatou
hudební historii i současnost: je
zde několik muzeí věnovaných
skladatelům, kteří v Lipsku působi‐
li, jako např. Robert Schumann,
Felix Mendelssohn‐Bartholdy nebo
Johann Sebastian Bach. V Lipsku
byl založen třetí nejstarší operní
dům v Evropě, hned po Benátkách
a Hamburku. Svá sídla zde mají
světoznámé tělesa Gewandhausor‐
schester a MDR Sinfonieorchester.
Na zdejší konzervatoři studovali
také Leoš Janáček nebo Zdeněk
Fibich.

Muzeum hudebních
nástrojů

Johann Sebastian Bach a Lipsko
Bach byl zaměstnán jako ředitel
hudby při kostele sv. Tomáše.
Dodnes se zde provádí jeho díla, a
to tak, jak bylo v té době zvykem. I
jeho kantáty zde znějí ve stejném
dni, jako za Bachových časů. Do‐
konce v těchto koncertech, tzv.
motetech, zpívá stejný chlapecký
sbor, který Bach vedl. Říkají si
Tomanerchor a už bez přestávky
existují téměř 800 let. Výročí oslaví
v roce 2012. Pokud ve svatotomáš‐
ském kostele koncert navštívíte,
můžete tento světoznámý chlapec‐
ký sbor vidět na vlastní oči. Pozor,
protože se jedná o tradiční boho‐
služebný koncert, na jeho konci se

Muzeum hudebních
nástrojů v Lipsku je
jedním z největších na
Zvuková laboratoř v Muzeu hudebních nástrojů v Lipsku
světě. Obsahuje téměř
pět tisíc položek, z nichž
od čeho máme víkendy! Rozhodne‐
spousta pochází z českého území.
te‐li se v Lipsku přespat, bude o
Nachází se v něm i nejstarší klavír
zábavu určitě postaráno. Ubytová‐
světa. K vidění jsou hudební
ní pro skupiny lze najít kupříkladu
automaty všemožného druhu nebo
zde: www.jugendherberge‐
samohrající historické klavíry.
sachsen.de. Vše důležité se nachází
v centru, a nikde to není do kopce.
Zvuková laboratoř
Lipsko totiž leží na rovině, a tak se
V muzeu se nachází i tzv. zvuková
připravte na všudypřítomné cyklis‐
laboratoř. Jedná se o místnost
ty! Mimochodem, je zde nádherná
plnou nejrůznějších nástrojů ze
zoologická zahrada. Jestli vám
všech koutů světa. Jsou zde bicí
zbude ve vašem hudebním průzku‐
nástroje, ukázky varhanních píšťal,
mu Lipska čas, doporučuji ji na‐
malý model varhan, dokonce i
vštívit.
spinet nebo klavír z průhledného
P.S.:
plastu, kde je vidět jeho mechani‐
ka. A co je nejlepší ‐ na všechny
Navštívíte‐li nás v čase lipských vánoč‐
nástroje se může hrát. Ze zkuše‐
ních trhů, jistě neprohloupíte! Jsou
nosti můžeme říci, že tato místnost
jedny z nejstarších v Německu a jistě
přispějí k dobré předvánoční náladě.
je velmi populární nejen u studen‐
tů, ale spoustu času zde stráví
i jejich doprovázející pedagogové.
Víkend v Lipsku
Krátce řečeno, v Lipsku je toho
k vidění tolik, že se to snad ani za
jeden den stihnout nedá… Nevadí,

OTEVÍRACÍ DOBA

MAPA

úterý až neděle
od 10:00 do 18:00 hodin

CENOVÁ NABÍDKA
Chlapecký sbor Thomanerchor

Muzeum hudebních nástrojů
Prohlídka muzea v českém jazyce a návštěva
zvukové laboratoře (8 ‐ 25 žáků + doprovod)
‐ vstup ‐ návštěvníci do 16 let
‐ vstup ‐ návštěvníci nad 16 let

50 Euro / skupinu

Koncert v kostele sv. Tomáše
(www.thomaskirche.org)

2 Eura

Prohlídka Muzea J. S. Bacha
(sledujte, prosím www.bach‐leipzig.de)

1‐2 Eura/žáka*

Prohlídka Muzea R. Schumanna
(sledujte, psorím www.schumann‐verein.de)

2 Eura/zlevněné*
3 Eura/plné

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Prohlídka Muzea F. M.Bartholdyho
(www.mendelssohn‐stiftung.de)

2 Eura/zlevněné*
3 Eura/plné

Z České republiky po dálnici D 8 směrem na Drážďany, poté po
dálnici A 14 směr Lipsko. Grassimuzeum se nachází na východním
okraji centra cca 300 m od Augustusplatz (opera, Gewandhaus).
Souřednice GPS pro výstup z autobusu jsou:
Loc: 51°20'15.08"N, 12°23'26.841"E (ulice Täubchenweg)
Další parkování pro autobusy: www.ltmleipzig.de/busstopp

zdarma
+ 3 Euro

* Aktuální cenu vstupného u ostatních muzeí a otevírací dobu
naleznete na jejich internetových stránkách..

Muzeum hudebních nástrojů
Mendelssohnův dům

Schumannův dům
Bacharchiv, Thomaskirche

Příklad možného programu:
**Oběd v muzeu

akce
příjezd

víkendový výlet
sobota

neděle

úterý — neděle

13:00

‐

‐

Kolem 12:00

prohlídka muzea hudebních nástrojů
a muzicírování ve zvukové laboratoři
ubytování

11:30 ‐ 13:00

‐

13:00 ‐ 15:00

prohlídka Muzea J. S. Bacha

15:00 ‐ 16:30

návštěva koncertu ‐ Moteto v kostele sv.
Tomáše (Thomaskirche) ‐ kostel, pro který
skládal J. S. Bach s autentickou ukázkou
hudební bohoslužby, jak vypadala za jeho
časů. Každý pátek od 18:00 a sobotu od
15:00

18:00 ‐ 19:00

15:00 ‐ 16:00 (pro
toho, kdo nestihl
včera)

‐

15:00 ‐ 16:00
(jen v sobotu)

v případě, že máte
v Lipsku vše pro‐
hlédnuté, čeká na
vás český průvod‐
ce v Drážďanech

prohlídka Mendelssohnova nebo
Schumannova domu

odjezd domů

15:00 ‐ 16:00
15:00 ‐ 16:00

Muzeum Hygieny v Drážďanech

varhanní koncert v Nikolaikirche

13:00 ‐ 14:30

13:00 ‐ 14:00

prohlídka města

Po předchozím objed‐
nání lze pro žáky a
jejich doprovod zajistit
oběd v naší restauraci
za příznivé ceny. Tato
nabídka platí však pou‐
ze tehdy, pokud restau‐
race nebude již rezer‐
vována jinou skupinou.
(Zarezervujte si tuto
možnost v objednávko‐
vém formuláři.)

jednodenní výlet

pátek

‐

15:00 ‐ 16:00

10:00 ‐ 11:00

15:00 ‐ 16:00

‐

17:00 ‐ 17:45

17:00 ‐ 17:45
(jen v neděli)

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ ‐ ŠKOLNÍ SKUPINY
Buchungsformular ‐ Schülergruppe aus der Tschechischen Rep.
Jméno a příjmení
objednavatele
Name
Adresa školy
Anschrift

E-mail

Telefon
Fax
Datum a čas prohlídky
Datum und Zeit der
Führung
Počet žáků / studentů
a pedagogického
dozoru
Zahl der Schüler und
Begleitpersonen

Žáků / studentů:
Schüler:

Oběd/Mittagessen:**

Pedagogický doprovod:
Begleitspersonen:

Počet obědů pro žáky/
Zahl der Schüler:

Počet prohlídek*:
Zahl der Führungen:

Počet obědů pro doprovod/
Zahl der Begleitpersonen:

ano/ja

ne/nein

Vzdělávací stupeň a přibližný věk žáků / studentů
Ausbildungstufe und ungefähre Alter der Schüler

Prohlídku v muzeu hudebních nástrojů si můžete objednat několika způsoby:
a)
b)

c)
d)

Tuto stránku, prosím, vytiskněte a vyplněnou objednávku nám zašlete faxem na číslo: +49 341 97 30 759.
Zašlete vyplněný objednávkový formulář jako samostatnou přílohu emailu na adresu: MUZEUM.LIPSKO@GOOGLEMAIL.COM.
(Formlulář Vám byl zaslán jako samostatný dokument v příloze emailu, popř. je k dispozici ke stažení načeské verzi internetových stránek
dostupných pře: WWW.GRASSIMUSEUM.DE.
Závaznou objednávku lze uzavřít i telefonicky v českém jazyce na čísle: +49 163 477 98 05.
Navštivte naše internetové stránky dostupné přes www.grassimuseum.de a vyplňte kontaktní formulář v němčině či angličtině.

Prohlídky mohou probíhat kdykoliv od úterý do neděle mezi 10:00 a 18:00 po předchozím objednání. Vždy, prosím, vyčkejte na potvrzení rezervace,
kterou Vám zašleme emailem nebo faxem. Bude‐li Vámi žádaný termín již obsazen, spojíme se s Vámi telefonicky.
Platbu za prohlídku přijímáme hotově po příjezdu skupiny do muzea.

*Navštívíte‐li nás se skupinou větší než 25

žáků, bude rozdělena na dvě prohlídky, které budou následovat po sobě v intervalu hodiny a půl. Objedná‐
vejte v těchto případech, prosím, rovnou prohlídky dvě.
Mějte, prosím, na paměti, že žáci mladší patnácti let potřebují pro cestu do zahraničí vlastní pas. Starším postačí občanský průkaz.
Pokud budete nuceni z jakéhokoliv důvodu objednávku stornovat či přeložit, kontaktujte nás, prosím, nejméně týden předem.

HRACÍ LIST K PROHLÍDCE MUZEA

Vážení učitelé, pro zpestření prohlídky muzea
máte možnost vytisknout žákům tento list.

HUDEBNÍ KŘÍŽOVKA
TAJENKA:
Město v České republice, ve kterém se vyráběly
hudební nástroje
1. Ve kterém městě skládal a žil
Johann Sebastian Bach?
2. Jak se jmenuje vynálezce
klavíru?
3. Který skladatel se vyhříval
u plotny vystavené zde v muzeu?
4. Jak se jmenuje obrovský nástroj v poslední místnosti tohoto
muzea, který byl vyroben v Čechách?
5. jak se říká hudební značce
pro „ticho“?
6. ze kterého města pocházejí varhany
z místnosti pokladů a zajímavostí?

7. jak se jmenuje to, čím se hraje na housle?

8. Jak se jmenuje
nástroj na obrázku?

OBRÁZEK
Nakresli nástroj, který tě v muzeu nejvíce zaujal:

