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Events - Allerlei te beleven in het Kufsteinerland

 

Culturele hoofdstad van het Tiroolse Unterland 

Het hele jaar door heeft het Kufsteinerland talrijke events te bieden zoals die van het paraplumerk "Kultura": 

een must voor alle Wagner-fans zijn de opvoeringen van het Tiroolse Festival Erl die al tot in het buitenland 

bekend zijn: deze vinden ieder jaar zomers en winters plaats onder de artistieke leiding van maestro Gustav 

Kuhn in het nieuwe festivalhuis met zijn fraaie architectuur. 

 

OperettenZomer Kufstein 

Bij het tienjarig jubileum van de OperettenZomer wordt een heel bijzondere musicalbelevenis aangeboden. In 

2016 staat met "THE SOUND OF MUSIC" van Richard Rodgers en Oscar Hammerstein II een musical op het 

programma die in de hele wereld bekend is. 

 

Academia Vocalis 

Machtig van stem kan men de meestercursussen van "Academia Vocalis" noemen. Van juli tot augustus maken 

zij het publiek enthousiast met zangkunst. De Academia biedt een fantastisch podium voor jonge, ambitieuze 

kunstenaars die in zeer uiteenlopende meestercursussen kunnen profiteren van de rijke schat aan artistieke 

ervaring van de internationaal erkende referenten. 

 

Gepassioneerd 

Binnenkort gonst het in Thiersee weer van de activiteiten, want sinds 1799 drukt het traditionele passiespel 

om de zes jaar de gemeente haar stempel op. Van juni tot oktober trekken meer dan 250 inwoners van Thier-

see van alle leeftijden één lijn en brengen als amateurtoneelspelers, -musici en -technici een schouwspel op 

het toneel dat mensen diep raakt en een blijvende indruk achterlaat. 

 

Traditioneel 

Uitgelaten vrolijk en sfeervol gaat ook toe bij feesten als de Paasmarkt, het Ridderfeest met Pinksteren of het 

Wijnfeest in juli. Een highlight-evenement vindt jaarlijks plaats in het Haflingerdorp Ebbs: het bloemencorso 

Ebbs met meer dan 40 wagens wordt dan gevierd met een omlijstend programma vol afwisseling. Tot die 

bijkomende events behoren elk jaar ook concerten, culinaire markten en traditionele evenementen zoals de 

'Almabtrieb' (afdaling van het vee van de zomerweiden naar de dorpen) in Kufstein en Thiersee. 

 

Advent - een zaligmakende tijd 

De traditionele Tiroolse advent met 'aankloppersgroepen', een kerstprogramma voor kinderen en koperblazers 

beleeft men bij de 'Weihnachtszauber' (gevarieerd programma in traditionele kerstsfeer) op de historische 

vesting Kufstein en op de kerstmarkt in het Kufsteiner stadpark. In de "nacht van de 1000 lichtjes" op de eers-

te zaterdag in januari wordt het echt romantisch: dan vervangen kaarsen en fakkels voor één avond het elekt-

rische licht in de vestingstad. 


