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KUltura - De cultuurzomer in het Kaisergebergte

 

"Kunst spoelt het stof van het dagelijks leven van de ziel" - Pablo Picasso wist het en wij knikken en stemmen 

in met zijn citaat. Kunst en cultuur zijn meer dan noten, klanken en choreografieën. Cultuur kan zo veel meer: 

zij maakt dat wij de dagelijkse beslommeringen en spanningen vergeten. In het Kufsteinerland, de regio bij 

het machtige Kaisergebergte dicht bij de Oostenrijks-Beierse grens, viert men de cultuurzomer op hoog niveau 

met de "KUltura" events: 

 

Tiroolse Festival Erl 

Een must voor alle Wagner-fans zijn de opvoeringen van het al internationaal bekende Tiroolse Festival Erl 

onder de artistieke leiding van maestro Gustav Kuhn, die van 7 tot 31 juli plaatsvinden in het festivalhuis met 

zijn fraaie architectuur. Met een nieuwe productie van de Rossini-opera "Guglielmo Tell", een nieuwe enscene-

ring van Mozarts "Die Zauberflöte", Wagners "Ring" op vier achtereenvolgende dagen, zes concerten met drie 

verschillende orkesten, acht kamermuziekavonden van de hoogste rang en twee specials begint het Tiroolse 

Festival Erl deze zomer 2016 aan een rijk gevarieerd festivalseizoen. 

 

OperettenZomer Kufstein 

Bij het tienjarig jubileum van de OperettenZomer Kufstein wordt een heel bijzondere musicalbelevenis aange-

boden. Van 29 juli tot 14 augustus 2016 staat met "THE SOUND OF MUSIC" van Richard Rodgers en Oscar 

Hammerstein II een musical op het programma die over de hele wereld bekend is. Het toneel van deze musi-

calhighlights is opnieuw de historische vesting Kufstein wat de operetteavonden een heel speciale sfeer ver-

leent. 

 

Academia Vocalis 

Geweldig van stem kan men de meestercursussen van "Academia Vocalis" noemen. Van 18 juli tot 29 augustus 

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

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

artistieke ervaring van de internationaal erkende referenten. 

 

Passiespelen Thiersee 

Gepassioneerd: binnenkort gonst het in Thiersee weer van de activiteiten, want sinds 1799 drukt het traditio-

nele passiespel om de zes jaar de gemeente in het hoog gelegen dal haar stempel op. Van 12 juni 2016 tot 2 

oktober 2016 trekken dan meer dan 250 inwoners van Thiersee 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. 

 

Natuurbeleving 

Verbonden met echte natuurbeleving, de afwisselende actief-programma's en het indrukwekkende panorama 

van de Kaiser worden dagen in het Kufsteinerland tot een revitaliserende natuur-cultuur-vakantie: overdag 

kunt u naar keuze genieten van ontspannende of actieve uren in de Tiroolse bergwereld en 's avonds kunt u 

relaxen en u laten betoveren door de culturele veelvoud van de regio. 


