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ZeneZeneZeneZenemamamamatinék / déleltinék / déleltinék / déleltinék / délelõõõõtti koncertek 2008tti koncertek 2008tti koncertek 2008tti koncertek 2008----babababannnn    
Schloss Esterhazy Management Ges.m.b.H. 
A-7000 Eisenstadt, Burgenland, Ausztria 
 

 Telefon: +43-2682-719-3000 
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 Email: management@schloss-esterhazy.at 
 Internet: www.schloss-esterhazy.at 
 

 
Az Esterházy kastélyban rendezett  zenematinék az Esterházy család zenei kultúrájának hagyományaihoz kapcsolódnak. 
A rövid koncertek egyedülálló lehetõséget biztosítanak, hogy Joseph Haydn zenéjét azokban a termekben élvezhessük, 
ahol maga a zeneszerzõ is muzsikált és számos mûve elõször csendült fel. Haydn zongoratrióra, vonósnégyesre és 
fúvósokra írott kompozícióit Wolfgang Amadeus Mozart és Ludwig van Beethoven bécsi klasszikus mûveivel keretbe 
foglalva adják elõ a zenészek. 
 
A zenematinék elõadói a „Schloss-Trio Eisenstadt”, a „Joseph Haydn-Brass“ és a „Joseph Haydn-Streichquartett“. A 
zenészek nem csak eredeti színhelyeken játszanak, hanem részben még történelmi kösztümökben is. 
 
 

Az elAz elAz elAz elõõõõadások idadások idadások idadások idõõõõpontjai 200pontjai 200pontjai 200pontjai 2008888----babababan n n n     
 
A rövid koncertek 2007. július 9. és augusztus 29. között  minden szerdán, csütörtökön és pénteken 11:00 órakor 
kerülnek megrendezésre és mintegy 50 percig tartanak. 
 
 
 
 SzerdaSzerdaSzerdaSzerda    CsüCsüCsüCsütörtöktörtöktörtöktörtök    PéntekPéntekPéntekPéntek    
KastélyKastélyKastélyKastély----Trió EisenstadtTrió EisenstadtTrió EisenstadtTrió Eisenstadt    
„legszebb zongoratrió-szerzemények“ 

július 9 – augusztus 27.  
kezdés: 11:00-kor 

 

Joseph HaydnJoseph HaydnJoseph HaydnJoseph Haydn----BrassBrassBrassBrass    
„válogatott kamarazene fúvósok számára“    

  július 10 – augusztus 28  
kezdés: 11:00-kor 

 

Joseph HaydnJoseph HaydnJoseph HaydnJoseph Haydn----VonósnégyesVonósnégyesVonósnégyesVonósnégyes    
„A klasszikus vonósnégyes remekmûvei“ 

 
 

július 11 – augusztus 29 
kezdés: 11:00-kor 

 
 
 

BelépBelépBelépBelépõõõõdíjak díjak díjak díjak     
 
� Belépõjegy               8,- euró 
� Kedvezményes jegy (csoportok 20 fõtõl, diákok, nyugdíjasok)       6,50  euró 
� Családi jegy (szülõk, nagyszülõk gyerekekkel 14 éves korig)   17,- euró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tipp!Tipp!Tipp!Tipp!        Csoportos ajánlat „BizsergetCsoportos ajánlat „BizsergetCsoportos ajánlat „BizsergetCsoportos ajánlat „Bizsergetõõõõ zeneélvezet” zeneélvezet” zeneélvezet” zeneélvezet”    
Hangzatos koncertélmények Hangzatos koncertélmények Hangzatos koncertélmények Hangzatos koncertélmények az Esterházy kastélyban a zeneaz Esterházy kastélyban a zeneaz Esterházy kastélyban a zeneaz Esterházy kastélyban a zenematinék keretébenmatinék keretébenmatinék keretébenmatinék keretében    
    
Az Esterházy család számos tagja kiemelkedett a mûvészet és kultúra, mindenek elõtt a zene iránti szeretetével. 
A „Bizsergetõ zeneélvezet” csoportos ajánlat  keretében a látogatók különleges atmoszférába merülnek el az Esterházy-
kastélyban, amely a nagy zeneszerzõt, Joseph Haydnt is inspirálta hajdan egyedülálló zenemûvek megkomponálására. 
A fogadótermekben a vendégeknek lehetõségük nyílik a pezsgõfogadás során a zenematinéra hangolódni. Egy zenész a 
„Haydn Ensamble”-tól mesél a pezsgõfogadás alatt  érdemes tudnivalókat a „genius loci” (helyi zseni) Joseph Haydn 
mûveirõl. Azt  követõen  a vendégeknek varázslatos élményben lesz részük azokban a koncerttermekben, ahol maga a 
zeneszerzõ is muzsikált és sok mûve is ott  hangzott el elõször. 
A „Schloss-Trio Eisensadt”, „Joseph Haydn-Streichquartett” és a „Joseph Haydn-Brass” kitûnõ közvetítõi, akik részben 
történelmi kosztümökben lépnek fel, a 2008-as évben is vendégei az Esterházy kastélynak. 
 
 
10:30-kor Pezsgõfogadás a kastély fogadótermeiben és az Ensamble-tag bevezetõ szavai kb. 30 perc 
11:00-kor Részvétel a zenematinén kb. 50 perc 
  ididididõõõõtartam kbtartam kbtartam kbtartam kb. 80 . 80 . 80 . 80 percpercpercperc    
 
A „Bizsergetõ zeneélvezet” csoportos ajánlat 2008 július 9. és augusztus 29. között, minden szerdán, csütörtökön és 
pénteken vehetõ igénybe. 
Csoportlétszám: legalább 10 fõ / legfeljebb 200 fõ 
 

BelépBelépBelépBelépõõõõdíjak díjak díjak díjak     
� személyenként         12,-  euró 
 
 

 
 

AAAAjánlat „Bizsergetjánlat „Bizsergetjánlat „Bizsergetjánlat „Bizsergetõõõõ zeneélvezet zeneélvezet zeneélvezet zeneélvezet    –––– Soirée” Soirée” Soirée” Soirée”    
HangzatHangzatHangzatHangzatos koncertélmények az Esterházyos koncertélmények az Esterházyos koncertélmények az Esterházyos koncertélmények az Esterházy----kastélyban a Haydn Ünnepi Játékok nyári koncertjeinek keretébenkastélyban a Haydn Ünnepi Játékok nyári koncertjeinek keretébenkastélyban a Haydn Ünnepi Játékok nyári koncertjeinek keretébenkastélyban a Haydn Ünnepi Játékok nyári koncertjeinek keretében    
    
Haydn Festspiele Eisenstadt 
Schloss Esterházy 
7000 Eisenstadt, Burgenland, Ausztria 
Tel: +43-2682-61866  
Fax:  +43-2682-61805 
Email:  office@haydnfestival.at  
Internet:  www.haydnfestival.at 
    
A „Bizsergetõ zeneélvezet – Soirée” csoportos ajánlat  keretében enged elõször is a ”Vendégségben az Esterházy 
udvarban” címû tárlatvezetés érdekes bepillantást az Esterházy hercegek életébe és tevékenységébe, akiknek tagjai 
elismert támogatói és gyûjtõi voltak a mûvészeteknek. Az „Udvarmester” a vendégeket az udvari hagyományok szerint 
fogadja és vezeti az Esterházy kiállításon át a Haydn Terembe. Az elrendezés érzékelteti a hercegi udvar társasági életét, 
atmoszféráját és betekintést  nyújt a gazdag zenei hagyományba, amely virágkorát Joseph Haydn munkássága alatt élte. 
A látogatók különleges atmoszférába merülnek el az Esterházy-kastélyban, amely a nagy zeneszerzõt, Joseph Haydnt is 
inspirálta hajdan egyedülálló zenemûvek megkomponálására. 
Egy pohár pezsgõ társaságában a látogatók ráhangolódhatnak a Haydn-koncertekre, melyek zenekara és kamarazenéje 
számos sztárral lép fel a programban. 
 
 
18:00-kor „Vendégségben az Esterházy udvarban” címû tárlatvezetés az 

Esterházy kiállításon át a Haydn Terembe 
kb.50 perc 

19:00-kor Pezsgõfogadás a kastély fogadótermeiben kb.20 perc 
19:30-kor Koncert szünettel kb. 100 perc  
21:10-kor Vége ididididõõõõtartam kb. 17tartam kb. 17tartam kb. 17tartam kb. 170 0 0 0 percpercpercperc 
 
 
További információk és jegyrendelés kérésre! 
 
A változtatás jogát fentartjuk 


