
 

Najważniejsze wydarzenia wokół „Cichej nocy” 
Imprezy artystyczne i wystawy specjalne w roku jubileuszowym 
 
W dwusetną rocznicę powstania najpopularniejszej kolędy świata jej 
twórcom i propagatorom, okolicznościom powstania i drodze 
popularyzacji poświęcone są liczne wystawy specjalne, nowo urządzone 
muzea, miejsca pamięci oraz imprezy kulturalne w 13 Miejscowościach 
Cichej Nocy. 
 
„Cicha Noc 200“ - wystawa krajowa trzech landów 
Wystawę jubileuszową „Cicha Noc 200“ tworzy 9 odrębnych oddziałów 
„rozsypanych” po Kraju Cichej Nocy, tzn. na terenie Ziemi Salzburskiej, Tyrolu 
i Górnej Austrii. Muzea w Salzburgu, Arnsdorfie, Oberndorfie, Hallein, Wagrain 
i Mariapfarr na Ziemi Salzburskiej poświęcone są twórcom kolędy oraz 
historii jej powstania. W Hintersee wytyczony został szlak tematyczny. 
Muzeum w Hochburg-Ach w Górnej Austrii opowiada o dzieciństwie i latach 
młodości kompozytora, F. X. Grubera. Fügen w Tyrolu podejmuje temat 
rozpowszechnienia pieśni, które miało początki w Zillertalu. 

• Termin: od 29.09.2018 do 03.02 2019 

• Informacje: Stille Nacht 2018 GmbH | www.stillenacht2018.org 
 
„Moja Cicha Noc“ – brodwayowskie klimaty w Felsenreitschule 
24 grudnia 2018 r. obejrzymy w Salzburgu premierę spektaklu muzycznego pt. 
„Moja Cicha Noc”. Został on stworzony w stylu amerykańskiego teatru 
muzycznego lat 20-tych i opowiada autentyczne wydarzenia z prawdziwym 
tłem historycznym i lokalnym kolorytem. W zespole produkcyjnym znaleźli się 
wybitni amerykańscy twórcy: kompozytor filmowy John Debney („Epoka 
lodowcowa: mocne uderzenie”, „Sin City: miasto grzechu”, „Pasja” i „Księga 
Dżungli”, zdobywca Emmy i wielu innych prestiżowych nagród), Hannah 
Friedman (scenariusz) oraz Andreas Gergen (reżyseria). Spektakl powstał 
przy udziale Salzburskiej Orkiestry Mozarteum, znakomitych solistów oraz 
chóru i baletu Teatru Krajowego.  

• Premiera: 24 listopada 2018 

• Pozostałe spektakle: od 29 do 18 grudnia 2018 

• Bilety i informacje: Salzburger Landestheater | tel. +43 662 871512222 
| www.salzburger-landestheater.at 
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Inne wydarzenia i imprezy w Kraju Cichej Nocy 
 

Ziemia Salzburska 

30.11.2018 (premiera) 
oraz 1.-16.12.2018 

Jubileuszowa edycja Salzburskich Śpiewów Adwentowych w 
Wielkim Domu Festiwalowym upamiętniająca twórców kolędy. 
Spektakl muzyczny z udziałem blisko 150 artystów opowiada 
historię betlejemską przez pryzmat wydarzeń gwiazdkowych w 
Oberndorfie 1818 roku. Informacje i bilety: 
www.salzburgeradventsingen.at  

11.11.2018 (premiera) 
oraz 18./25.11.2018 i  
2./9./16./23.12.2018 

„Cicha Mysz i Cicha Noc!“ w Wagrain-Kleinarl: sztuka teatralna 
w kooperacji z Salzburskim Teatrem Marionetek.  
Informacje: www.salzburger-landestheater.at, 
http://marionetten.at, www.wagrain-kleinarl.at 

27.09.2018 Uroczyste otwarcie Muzeum Cichej Nocy w Hallein, 
prezentującego obszerną dokumentację kolędy, gitarę J. Mohra, 
meble i przedmioty codziennego użytku F.X. Grubera a także 
„Autentyczny powód“ i inne rękopisy kompozytora. Informacje: 
www.keltenmuseum.at  

Tyrol 

03./04./07./08.07.2018 Wieczory muzyczne w SteudlTENN Uderns. Spektakl muzyczny 
Hakona Hirzenbergera: „Ciche noce Ludwiga Rainera“ z 
nieprezentowanymi dotąd wersjami kolędy „Cicha noc”. W 
nastrojowym wnętrzu liczącej 700 lat stodoły, zaadaptowanej na 
cele kulturalne i rozrywkowe. Informacje: www.steudltenn.com 

14.-16.12. 2018 Wieczory teatralno-muzyczne w Festhalle Fügen, organizowane 
przez Zrzeszenie Kulturalne SteudlTENN. Spektakl muzyczny H. 
Hirzenbergera: „Mauracher i Mohr”. 
Informacje:www.steudltenn.com 

30.06.2018 
godz.10:00  

Otwarcie wystawy "Cicha Noc i brzmienie Alp“ w zamku Fügen 
- o wędrówce kolędy z Zillertalu w świat. www.zillertal.at  

01.05. do końca 2018 Wystawa specjalna „Ludwig Rainer“ w Sixenhof nad jeziorem 
Achensee www.sixenhof.at, www.achensee.com  
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Górna Austria 

01.12.2018-02.02.2019 „O tradycji śpiewania kolęd“ – wystawa specjalna w 
Schlossmuseum Linz. 200 lat kolędy „Cicha noc“ oraz 135 lat 
pastorałki „Es wird scho glei dumpa“ to okazja do pokazania 
związku obu pieśni z Górną Austrią i zaprezentowania kultury 
pieśniarskiej regionu. Więcej informacji: www.landesmuseum.at 

adwent 2018 Otwarcie odrestaurowanej szopki Steyrer Kripperl, jednej z 
ostatnich czynnych teatrów lalkowych tego typu na terenach 
niemieckich. Obecnie trwają starania o przyznanie jej statusu 
dziedzictwa kultury UNESCO. www.steyr.info  

grudzień 2018 Uroczyste otwarcie oryginalnej Szopki Cichej Nocy w Ried im 
Innkreis. www.ried.at  

grudzień 2018 „W poszukiwaniu Cichej Nocy“ – spektakl historyczny w 
Hochburg-Ach. www.fxgruber.at  
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