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Tárlatvezetés gyerekeknek, családoknak
és iskoláknak is!
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Látogassa meg
a Múzeum Shopot is!
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2018. március 15. – május 31.

PROGRAM 2018

Liszt-koncertház
MUZEÁLIS ÉS ZENEI ÉLMÉNY

LISZT FERENC GYÖKEREI ÉS SZÁRNYPRÓBÁLGATÁSAI

CSODAGYEREK, VILÁGSZTÁR, ABBÉ

{

{

Ingyenes audio guide és
mobil alkalmazás magyarul,
németül és angolul

2018.
márc. 15. –
nov. 11.

ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS

A doborjáni Liszt-ház Liszt Ferenc szülőháza, itt látta meg a
napvilágot 1811. október 22-én. Édesapja, Liszt Ádám, juhászati számtartóként tevékenykedett az akkor még majorsági központként működő épületben. A kőből épített zsindelytetős
ház ekkoriban hat szobából, egy konyhából, egy éléskamrából és egy présházból állt. A szülőház, amely egy korabarokk
épületegyüttes része volt, az akkor mintegy 600 főt számláló
település legtekintélyesebb épületének számított.
Az Esterházy hercegek egykori majorságának fennmaradt épületrészében ma múzeum található, amely ideális helyszínt nyújt
Liszt korai éveinek és világraszóló zenei karrierjének tanulmányozásához. Ide nyúlnak vissza Liszt Ferenc családi gyökerei, itt
bontogatta szárnyait, hogy a 19. század szupersztárjaként zenéjével meghódítsa a világot és az emberek szívét.
A többnyelvű tárlatvezetések, a diákok és fiatalok számára
tartott élményközpontú múzeumpedagógiai foglalkozások,
a modern audio guide-ok valamennyi vendégünk számára
maradandó élménnyé teszik a Liszt Ferenc szülőházában tett
látogatást.

A SZÜLŐHÁZBAN – 1. RÉSZ
Állandó kiállításunk nagyon személyes síkon
mutatja be Liszt Ferencet. Megismerkedhetünk
a Bécsben és Párizsban eltöltött „csodagyerek“ éveivel. Képet kapunk a zeneszerző buzgó
vallásosságáról, Marie d’Agoult grófnőhöz és Carolyne zu Sayn-Wittgenstein hercegnőhöz fűződő
szerelmi kapcsolatáról, valamint életének utolsó,
apátként (abbé) eltöltött szakaszáról. A kiállítás
röviden bemutatja Liszt Ferenc gyermekeinek,
Blandine-nak, Cosimának és Danielnek a sorsát
is. Cosima második férje a zeneszerző Richard
Wagner volt. A kiállítás rávilágít Cosima, Wagner és Liszt viszonyára, valamint a német fesztiválváros, Bayreuth szerepére is.
Az itt kiállított tárgyak, mint a keresztelőkút repropukciója, amely felett a gyermek Lisztet
megkeresztelték, egy Erard-zongora, amelyen ő
maga is játszott, a tulajdonát képező hordozható
szárnyas oltár, a reverendájához tartozó kolláré,
valamint élettársa, Carolyne levelei, melyekben
a Liszttel kötendő házasság terveiről, majd azok
meghiúsulásáról ír, mind-mind Liszt Ferenc fordulatokban gazdag életéről tanúskodnak.

A KONCERTHÁZBAN – 2. RÉSZ
A koncertházban Lisztet mint ünnepelt sztárt
és üzletembert láthatjuk. A marketing, a márkaépítés és a sztárkultusz már a 19. század
virtuózának is állandó eszköztárát képezte. Itt a
„Kék szalon“ áll a középpontban, azon különleges helyiség, amely a különböző Liszt-relikviák
és emléktárgyak gazdag tárházának bizonyul.
Itt bontakozik ki előttünk az ún. „lisztománia“ –
vagyis a zongoravirtuóz iránt megmutatkozó,
már-már hisztérikus rajongás – amely végigkísérte a zeneszerző európai koncertkörútjának
állomásait.
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A koncertterem a
foglaltság függvényében látogatható

hétfő – szombat

09:00 – 17:00

vasárnap és ünnepnap

10:00 – 17:00

BELÉPŐDÍJAK

KONCERT CD-K

Belépő

€ 4,–

LISZT-BOROK

Kedvezményes belépő

€ 3,50

Családi belépő

€ 9,–

Iskolai osztályok

€ 2,–

diákok | nyugdíjasok | 20 fő feletti csoportok

egyéni megtekintés, vezetés nélkül

Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Visa, MasterCard, JCB-Japan Credit Bureau
A Liszt Fesztivál koncertjei előtt egy órával a Liszt-ház is nyitva tart.
Érvényes koncertjeggyel a Liszt-ház díjmentesen látogatható. A
múzeumi belépő a koncertházban látható kiállításra is érvényes. A
koncertház és a koncertterem a foglaltság függvényében látogatható.

KÍSÉRŐSZÖVEG
deutsch english magyar français

INGYENES AUDIO GUIDE
deutsch english magyar
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TEMATIKUS TÁRLATVEZETÉS

Tárlatvezetési díj: belépő + € 29,-

{

10:00 – 17:00

szülők vagy nagyszülők max. három 14 év alatti gyermekkel

Előzetes bejelentkezés alapján
vezetett csoportonként

vasárnap és ünnepnap

LISZT- ÉS ZENEI
AJÁNDÉKTÁRGYAK

KÖNYVEK

Vezetések iskolai
csoportoknak és
osztályoknak

{

liszthaus.at

Liszt Ferenc

{

Ahol
Liszt Ferenc
született

Liszt-ház Raiding (Doborján)

09:00 – 17:00

2018. június 1. – november 11.

A történelmi szülőház szomszédságában 2006-ban egy modern koncertház létesült, amely idilli zöld környezetben egyszerre jelképezi a hagyománytiszteletet és az innovációt. A
mintegy 600 fő befogadására alkalmas koncertterem kiváló
akusztikai adottságokkal rendelkezik.
Márciusban, júniusban és októberben nemzetközi előadóművészek és Liszt-rajongók keresik fel a szép fekvésű burgenlandi települést, hogy a Liszt Fesztivál koncertjein a világhírű
zongoravirtuóz emléke előtt hódolhassanak. Vendégeink
ilyenkor az esti hangversenyek kezdetéig meglátogathatják
a koncertház tőszomszédságában található múzeumot, így
téve teljessé a koncert által nyújott kulturális élményt.
A Liszt-ház látogatói érvényes belépővel szintén megtekinhetik a koncerttermet – amennyiben nem zajlanak ott koncertek, zenekari próbák vagy CD-felvételek.
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kedd – szombat

MUSEUMSKARTE
EISENSTADT
Landesmuseum Burgenland
Landesgalerie Burgenland
Projektraum Burgenland
Haydn-Haus Eisenstadt
Liszt-Haus Raiding
Diözesanmuseum Eisenstadt
Österreichisches
Jüdisches Museum
Landesmuseen Österreich
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