
 

 
 
 
 
 
Důležité akce spojené s oslavami jubilea „Tiché noci“  
Kulturní události, výstavy a vystoupení, připravené speciálně 
u příležitosti výročí koledy „Tichá noc, svatá noc“. 
 
Populární „Stille Nacht! Heilige Nacht!“ slaví letos 200leté výročí 
svého vzniku. Jejím tvůrcům, propagátorům a zásadním místům 
spojených s touto koledou věnuje v Rakousku v roce 2018 pozornost 
mnoho zajímavých muzeí, památníků a kulturních institucí. Ty se 
nacházejí na 13 různých místech, souvisejících s oblíbenou písní, 
kterou zná snad celý svět. 
 
Velká jubilejní výstava „Tichá noc 200“  
Celkem 9 oblastí a muzeí v místech spojených s koledou „Tichá noc, svatá 
noc“, zve návštěvníky od 29. září 2018 do 3. února 2019 na jubilejní 
výstavu s názvem „Tichá noc 200“. Ta se bude konat na různých místech 
ve spolkových zemích Salcbursko, Tyrolsko a Horní Rakousko. 
Světoznámou píseň, která se stala mírovým poselstvím, její tvůrce, šiřitele 
a okolnosti vzniku koledy představí v Salcbursku různé výstavy. Muzea 
v Salcburku, Arnsdorfu, Oberndorfu, Halleinu, Wagrainu a Mariapfarru se 
budou věnovat rozmanitým podobám koledy a jejím autorům. Například 
v Hintersee je Tiché noci zasvěcená nová tematická stezka. V Hochburg-
Ach v Horním Rakousku, rodišti Franze Xavera Grubera, se návštěvníci 
dozvědí mnoho zajímavostí o skladateli. Fügen v Tyrolsku umožní 
zájemcům zjistit, jak se píseň rozšířila z Zillertalu do celého světa.  
 

•  Termín: 29. září 2018 až 3. února 2019  

•  Další informace: Stille Nacht 2018 GmbH | 
www.landesausstellung2018.org  
 
 
„Moje Tichá noc“ – broadwayská atmosféra ve Skalní jízdárně  
Nový muzikál s názvem „Meine Stille Nacht“ bude mít premiéru 24. 
listopadu 2018 v salcburské Skalní jízdárně (Felsenreitschule). O produkci 
se postaral špičkový tým z USA. Autorem hudby je několikrát oceněný 
skladatel a držitel ceny Emmy, John Debney („Doba ledová“/ „Sin City“/ 
„Umučení Krista“/ „Kniha džunglí“). Scénáře se ujala režisérka a hudebnice 
Hannah Friedman. Režisérem muzikálu je Andreas Gergen, známý 
z úspěšných děl jako například „The Sound of Music“ nebo „Monty Python’s 
Spamalot“. 
Vystoupí zde také umělci z orchestru Mozartea v Salcburku, velký sbor 
sólistů nebo balet Státního divadla.  
• Premiéra: 24. listopadu 2018  

• Další představení: 29. listopadu až 18. prosince 2018  

Vstupenky & další informace: Salzburger Landestheater | T +43 662 
871512222 | www.meinestillenacht.at, www.salzburger-landestheater.at 
  

http://www.meinestillenacht.at/
http://www.salzburger-landestheater.at/


 

Další akce a události v krajích Tiché noci  
 
Salcbursko 
 
 
Jubilejní Adventní zpívání ve Velkém festivalovém domě v Salcburku, 
věnované památce tvůrců koledy. Hudební spektákl, na kterém se bude 
podílet 150 umělců. Tradiční vánoční příběhy i události okolo roku 1818, kdy 
poprvé v Oberndorfu u Salcburku zazněla Tichá noc, svatá noc. Informace a 
vstupenky: www.salzburgeradventsingen.at  
Termín: 30.11.2018 (premiéra) až 1.-16.12.2018  
 
„Tichá myš a Tichá noc“ ve Wagrain-Kleinarlu: divadelní představení 
Salcburského zemského divadla ve spolupráci se Salcburským loutkovým 
divadlem, inspirované vznikem světově známé koledy. Informace: 
www.salzburger-landestheater.at, http://marionetten.at, www.wagrain-
kleinarl.at  
Termín: 11.11.2018 (premiéra) až 18./25.11.2018 a 2./9./16./23.12.2018  
 
Slavnostní otevření Muzea Tiché noci v Halleinu, kde jsou k vidění 
nejrůznější exponáty spjaté s písní „Tichá noc, svatá noc“, kytara J. Mohra, 
nábytek a vybavení domácnosti F. X. Grubera, skladatelovy rukopisy i 
dokument určující původ písně. Informace: www.keltenmuseum.at  
Termín: od 27.09.2018  
 
Tyrolsko  
 
Hudební večery ve slavnostním sále Festhalle Fügen. Hudební vystoupení 
Hakona Hirzenbergera: „Mauracher a Mohr“ Informace: 
www.stedltenn.com, www.best-of-zillertal.at  
Termín: 14.-16.12.2018  
 
Horní Rakousko  
 
Vánoční zpěvy. Mimořádná výstava v zámeckém muzeu v Linci je věnovaná 
především dvěma oblíbeným rakouským koledám. 200leté „Stille Nacht! 
Heilige Nacht!“ a „Es wird scho glei dumper“, která slaví 135 let. Návštěvníci 
se zde dozvědí i další zajímavosti na téma rakouské lidové hudby. Informace: 
www.landesmuseum.at  
Termín: 1.12.2018-2.2.2019 
 
Tradiční adventní trh v historickém centru hornorakouského Štýru.  
Termín: 23.11.-23.12.2018  
 
Speciální výstava „Ludwig Rainer“ v Sixenhofu nad jezerem Achensee 
www.sixenhof.at, www.achensee.com  
Termín: 01.05. až do konce roku 2018  
 

 
 

http://www.wagrain-kleinarl.at/
http://www.wagrain-kleinarl.at/
http://www.landesmuseum.at/
http://www.achensee.com/

