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Bečka „Kuća glazbe” priprema bogat 
program povodom 20. obljetnice 
postojanja 

Moderan be čki muzej glazbe na šest katova poziva 
posjetitelje da eksperimentiraju sa zvukovima te na  
zabavan na čin otkrivaju uzbudljiv akusti čan svijet 
 
Muzej Bečkog holdinga „Haus der Musik” (hrv. Kuća glazbe) u lipnju sljedeće 
godine slavi 20 godina postojanja. Iz prvog austrijskog muzeja glazbe i zvuka 
razvio se u vodeću glazbenu ustanovu s jedinstvenim muzejskim konceptom. 
„Haus der Musik” ne prikazuje samo povijest glazbe u Beču, osobito velikana 
bečke klasike i filharmonije, već i poziva posjetitelje da eksperimentiraju sa 
zvukovima i interaktivnim glazbenim instalacijama te na zabavan način uče i 
otkrivaju uzbudljiv akustičan svijet. Aktualne brojke idu u prilog ovakvom konceptu. 
Naime, od njegova otvaranja 2000. godine muzej je posjetilo gotovo četiri milijuna 
ljubiteljica i ljubitelja glazbe svih uzrasta. 
  
Povodom obljetnice muzeja posjetitelje očekuju razna iznenađenja već od siječnja 
2020. kada će biti otvoren cijeli kat s novim postajama za eksperimentiranje i 
glazbenim instalacijama pod nazivom „SONOTOPIA”. Putovanje u svijet akustike 
na ovom će katu započeti u zatamnjenoj prostoriji gdje zainteresirani na svakih 
nekoliko koraka mogu slušati nove zvukove, a nastavit će se u poučnom dijelu koji 
će se baviti raznim tematskim područjima poput brzine zvuka, duljine valova ili pak 
uha kao slušnog organa. Uz to će se u izložbenom prostoru moći svirati 
predimenzionirani glazbeni instrumenti, dok će vrhunac zasigurno predstavljati 
laboratorij zvuka, takozvani „SONOTOPIA LAB”. Radi se o laboratoriju s 
tehnologijom virtualne stvarnosti u kojem će posjetitelji na svakom laboratorijskom 
stolu moći staviti VR naočale i kreirati likove s jedinstvenim izgledom, naravi i 
zvukom. 
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Bogat rođendanski program muzej će upotpuniti raznim koncertima tijekom cijele 
godine, a posebna pozornost bit će posvećena Ludwigu van Beethovenu, jednome 
od najvećih skladatelja u povijesti glazbe, u čiju će čast biti organizirana brojna 
događanja, izložbe i tematska vodstva. U sklopu zanimljivog projekta „Inside 
Beethoven” publika će se moći popeti na insceniranu pozornicu, sjesti na mjesto 
člana glazbenog ansambla ili iz neposredne blizine slušati glazbenike dok sviraju 
Beethovenove skladbe. Osim toga, u posebno preuređenoj prostoriji posjetitelji će 
moći dobiti uvid u život i stvaralaštvo ovog velikog kompozitora čija će se 250. 
obljetnica rođenja iduće godine obilježavati ne samo u ovom muzeju, nego i diljem 
Beča. 
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