
Horní  Rakousko je neuvěřitelně současné
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LINEC VÁS ZMĚNÍ 
DOVOLENÁ 
SKULTUROU

KULTURA SPOJUJE
Linec a Jižní Čechy

KONCERTY A DIVADLA
Hudební zážitky na Dunaji
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Příjezd a kontakt
Lincem, který je vzdálen od Českých Budějovic pouze necelých 100 km prochází několik 
hlavních dopravních tahů. Do města na Dunaji se pohodlně dostanete nejen autem, ale i 
hromadnými dopravními prostředky. Železnice vás za pouhé dvě a půl hodiny dopraví z 
Českých Budějovic přímo až do města na Dunaji.

365 dní v roce:
Turistické informace v Linci
(Tourist Information Linz)
Hauptplatz 1, 4020 Linz
+43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at/cz

Kultura 
spojuje!

24 hodin v Linci
Příjemná snídaně je dokonalým startem do 
nového dne v Linci. Tip: Vynikající snídani 
spojenou výhledem na nádherné barokní domy 
v okolí dostanete v kavárnách na hlavním 
náměstí (Hauptplatz) v Linci. Pokračovat 
můžete třeba touláním po nákupech: ve starém 
městě i v postranních uličkách, ve kterých vás 
spousta malých obchůdků zve k prohlížení 
a zkoušení zboží. Nejlepší možnost nákupů 
najdete v Linci především na obchodní třídě 
Landstrasse, na které je více než 400 obchodů, 
čtyři obchodní domy a 200 restaurací.

Odpoledne vás svou pestrou nabídkou 
výstav překvapí muzea, především „Muzeum 
budoucnosti“ Ars Electronica Center. 
Návštěvníky přitahují výstavy týkající se 
robotiky a nejmodernějších biotechnologií, 
absolutní špičkou je však vícedimensionální 
kino „Deep Space 8K“ s efektními animacemi 
ve 3D. Mediální projekty najdou návštěvníci 
na výstavě „Kunst und Bewegung“ (umění a 
pohyb), pořádané kulturním centrem v Linci - 
OÖ Kulturquartier v rámci akce Sinnesrausch 
(opojení všech smyslů). V Muzeu umění Lentos 
u Dunaje mohou milovníci umění obdivovat 
moderní díla Klimta, Schieleho a Kokoschky.

Pestrý den ve městě na Dunaji můžete zakončit návštěvou divadla nebo koncertu. 
Koncertní sály nadchnou inscenacemi různých žánrů, od klasické hudby přes tanec, 
muzikál až po činohru. Koncertní scény Brucknerhaus a Musiktheater v Linci jsou 
místem pro setkání s výjimečnými kulturními zážitky a rozhodně by neměly při 
plánování výletu za kulturou chybět.

www.linztourismus.at /cz
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Sinnesrausch (Opojení všech 
smyslů): „Kunst und Bewegung“ 
(Umění a pohyb)
do 13. října, OÖ Kulturquartier

Výstava „Compass – Navigating 
the future“ (Kompas - navigace 
do budoucnosti)
od 27. května, Ars Electronica Center

Arkadenhof Landhaus
Večerní koncerty
2. července až 27. srpna
Arkadenhof Landhaus 
(arkádový dvůr Zemského domu)

Série koncertů „Klassik am Dom“ 
(klasická hudba u katedrály)
4., 12., 13., a 19. července
náměstí Domplatz

Ahoi! Pop Sommer 
(Open air festival popové léto)
13. července 2019, Donaupark

Int. P�asterspektakel (mezinárod-
ní festival pouličního umění)
18. až 20. července, centrum města

Ars Electronica Festival
„Out of the box“
5. až 9. září, PostCity

Advent v Linci
od 23. listopadu, centrum města

NEJLEPŠÍ AKCE ROKU 2019

Magická atmosféra 
města na Dunaji
Dunaj protékající přímo centem Lince tvoří 
odjakživa tepnu života města. Na nábřeží byly 
otevřeny nové hospůdky a pláž s přírodním kou-
palištěm ve čtvrti Alt-Urfahr se v létě stává rájem 
pro všechny, kdo hledají relaxaci jak ve vodě, tak 
na souši.

Jedinečným zážitkem je také nenucené objevo-
vání města z paluby lodi. Návštěvníci Lince tak 
mohou lépe vnímat souznění přírody, kultury a 
průmyslu a zároveň si udělat malou zajížďku do 
Mural Harbor - největší galerie gra¢ti pod širým 
nebem v celé Evropě.
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Linec vás změní:
Město budoucnosti a kultury
Kdo chce zažít změnu, vydá se do Lince: Město na Dunaji vás nadchne živým centrem, 
zvláštní atmosférou na nábřeží Dunaje a spoustou umění a kultury. Část svého života 
zde prožili velikáni vědy i kultury, jako Adalbert Stifter, Johannes Kepler, Anton Bruck-
ner nebo Wolfgang Amadeus Mozart, stejně jako současné hvězdy, například hudebník 
Parov Stelar nebo dirigent Franz Welser-Möst.

Linec - roku 2009 Evropské hlavní město kultury uvažuje celoevropsky i v současnosti: 
po společném kulturním projektu s městem St. Pölten se letos dostává do popředí 
zájmu spolupráce s Jihočeským krajem. Společně s turistickou centrálou v Jihočeském 
kraji, divadly v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a s Jihočeskou �lharmonií by 
se měl společný projekt díky nabídce kulturních akcí v jednotlivých městech ucházet o 
přízeň diváků bez ohledu na státní hranice.

www.linztourismus.at /cz

Nejzajímavější představení Zemského 
divadla „Musiktheater“ 2019/20

Nejzajímavější koncerty a představení 
Brucknerhaus 2019/20

Muzikál „Chicago“, letní hostování
14. července až 6. srpna 2019

Sister Act (Sesterský čin), muzikál
od 7. září 2019

Die Schändung der Lucretia 
(Zneuctění Lukrécie), opera
od 21. září 2019

Der Prophet (Prorok), opera
od 22. září 2019

Le sacre du printemps (Korunovace jara), tanec
od 26. října 2019

Mozart: Die Entführung aus dem Serail 
(Únos ze Serailu), opera
od 15. listopadu 2019

Schubert: Winterreise (Zimní cesta), opera
od 3. prosince 2019

Carmina Burana, taneční divadlo
od 1. prosince 2019

Verdi: Il Trovatore (Trubadúr), opera
od 11. ledna 2020

Die Spinnen, die Römer! A funny thing
happend on the way to the forum, muzikál
(Ti Římané se zbláznili! Žertovný příběh, 
který se stal cestou do fóra)
od 1. února 2020

Cinderella (Popelka), tanec
od 29. února 2020

Il Matrimonio Segreto (Tajné manželství)
od 7. března 2020

Parsifal, opera
od 11. dubna 2020

Credo, tanec
od 9. května 2020, Blackbox

Cameron Carpenter a 
Bruckner Orchester Linz
14. září 2019

Die Münchner Philharmoniker 
(Mnichovští § lharmonici) & Valerij Gergiev
16. září 2019

Sinfonieorchester Estland (Estonský 
symfonický orchestr) & Neeme Järvi
22. září 2019

Hampson & Haselböck
9. října 2019

Beirut: Gallipoli Tour
15. října 2019

Schottische Phantasien (Skotské fantazie) – 
Nový orchestr & Christoph Spering
20. října 2019

Mahler Erste (Mahlerova první) – Bruckner 
Orchester Linz & Markus Poschner
27. listopadu 2019

Olga Scheps
6. prosince 2019

Bruckner Orchester Linz & Gidon Kremer
8. prosince 2019

Beethoven „Pastorále“ – Orchester Wiener 
Akademie (Orchestr Vídeňské akademie) & 
Martin Haselböck
15. března 2020

Dianne Reeves
18. března 2020

The Cleveland Orchestra & 
Franz Welser-Möst
19. března 2020

Bach „Matthäuspassion“ 
(Matoušovy pašije)
28. března 2020

Hespèrion XXI & Jordi Savall
15. dubna 2020

Beethoven „Eroica“ (Heroica)
19. dubna 2020

Smetana „Moldau“ (Vltava) – Pražští 
§ lharmonici & Michail Jurowski
11. prosince 2019

Emerson String Quartett
12. prosince 2019

Velký Silvestrovský koncert
31. prosince 2019

Novoroční koncert
1. ledna 2020

Il Giardino Armonico & Isabelle Faust
27. ledna 2020

Dennis Russell Davies & 
Filharmonie Brno
12. února 2020

Stravinský „Feuervogel“ (Pták ohnivák) – 
Nemanja Rudolovic | Violine & Andrey Boeyko
25. února 2020

Rudolf Buchbinder
26. dubna 2020

Bruckner Orchester Linz (Brucknerův 
orchestr Linec) & Markus Poschner
7. května 2020

Wayne Marshall
27. května 2020

Sehnsucht nach Wien (Touha po Vídni) – 
Divertimento Viennese & 
Vinzenz Praxmarer
14. června 2020

Staatskapelle Dresden 
(Saská státní kapela Dráždany) & Chung
17. června 2020

www.landestheater-l inz.at www.brucknerhaus.at 

Tiráž: Vydavatel a distributor: Tourismusverband Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 
4020 Linz. Texty a koncepce: Evelyn Bamberger; Výtvarné zpracování: pixlbox – 
Lukas Eckerstorfer; Fotogra� e: pokud není uvedeno jinak Archiv Tourismusverband 
Linz, fotogra� e od partnerů, fotogra� e na titulní stránce: © Zoe Fotogra� e; Tisk: 
Neručíme za správnost údajů. Stav: červen 2019

©
 T

ris
tr

am
 K

en
to

n

©
 U

rs
ul

a 
K

au
fm

an
n

©
 C

hr
is

tia
n 

H
er

ze
nb

er
ge

r

©
 M

at
th

ia
s 

C
re

ut
zi

ge
r

©
 V

ol
ke

r W
ei

hb
ol

d

©
 R

ob
er

t J
os

ip
ov

ic



Koncertní scéna u Dunaje
V místě, kde se Anton Bruckner cítil jako doma, vyvolávají výkony hudebníků nadšení 
publika i dnes: Přímo u Dunaje mohou hosté prožít jak koncerty klasické, tak moderní 
hudby v úchvatné akustice, koncertního sálu Brucknerhaus v Linci. Koncertní sál, po-
jmenovaný po věhlasném hornorakouském skladateli je místem konání akcí, které jsou 
špičkovými představeními orchestrů, dirigentů a sólistů s mezinárodním renomé. Díky 
poloze této koncertní scény v parku Donaupark přímo u Dunaje, její jedinečné archi-
tektuře a především skvělé akustice patří Brucknerhaus k nejatraktivnějším koncertním 
sálům v Linci.

Více než 180 vlastních představení ročně umožňuje velmi široký tematický záběr. Akce 
zahrnují kromě koncertů klasické hudby také jazz, světovou hudbu, barokní hudbu, a ši-
rokou paletu koncertů pro děti a teenagery. Představení hostujících souborů obohacují 
nabídku o balet a muzikály.

www.brucknerhaus.at 

Tip: 
Před koncertem v koncertní síni 
Brucknerhaus si mohou milovníci 
hudby vychutnat vynikající večeři v 
nové restauraci „Bruckner‘s“ nebo v 
restauraci Arcotel.
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Po stopách Antona Brucknera
Na mezinárodním Brucknerově festivalu „Brucknerfest“ v Linci, konaném od 4. září 
do 11. října 2019 je na programu více než 30 koncertů se špičkovým obsazením. V 
období mezi dnem narození a úmrtí Antona Bucknera se vydávají mezinárodní i 
tuzemští umělci po stopách tohoto hornorakouského skladatele. Koncerty se konají 
na nejrůznějších místech, ke kterým měl Anton Bruckner vztah, jako například v 
koncertním sále Brucknerhaus v Linci, v klášterní bazilice sv. Floriána (Stiftsbasilika St. 
Florian) nebo ve farním kostele v Ansfeldenu (Pfarrkirche Ansfelden).

www.brucknerfest.at 

Orchestr v Brucknerově domovině
Brucknerův orchestr v Linci si vzal za úkol seznamovat publikum s dílem vynikajícího 
varhaníka a skladatele Antona Brucknera, jehož život je těsně spjat s Lincem, ve kterém 
má své kořeny.
Šéfdirigent Markus Poschner je přesvědčen: „Bruckner není srovnatelný s ničím a s 
nikým. Chceme jej představit a zároveň oživit i prostředí, ve kterém žil, aby se naše 
interpretace co nejvíce blížila originálu.“ V rámci festivalu Brucknerfest plánuje tento 
druhý největší orchestr v Rakousku celkem tři vystoupení.

www.bruckner-orchester.at 

Tip: 
7. září oslaví 40. výročí 
hudební festival pod širým 
nebem „Visualisierte Klang-
wolke“. Víc než 100 000 lidí 
překvapí ohromující show v 
parku (Donaupark) v Linci.

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ AKCE
Cameron Carpenter a Brucknerův orchestr Linec, 14.9.2019, Brucknerhaus
Neeme Järvi a Estonský symfonický orchestr, 22.9.2019, Brucknerhaus
Vzpomínkový koncert na Antona Brucknera, 11.10.2019, klášterní bazilika sv. Floriána

TIP: Festival klasické hudby „Klassische Klangwolke“
28.9.2019, Brucknerhaus
Bruckner Orchester Linz zahraje symfonii č. 3 d-moll a 
symfonii č. 9 d-moll skladatele Antona Brucknera.

©
 C

hr
is

tia
n 

H
er

ze
nb

er
ge

r

©
 R

ei
nh

ar
d 

W
in

kl
er

©
 J

oh
an

n 
St

ei
ni

ng
er



V divadle hudby Musiktheater
jde opona nahoru
Linecké divadlo hudby Musiktheater patří mezi nejmodernější operní scény v Evropě. 
Své jeviště zde našly muzikály, tanec, opera, opereta i Brucknerův orchestr.
Od svého otevření v roce 2013 patří k nejoblíbenějším zajímavostem a kulturním atrak-
cím města. Mnoho ocenění získal i soubor hudebního divadla Musiktheater. 

Nevšední prostředí divadelního večera se může stát vydařeným zakončením výletu do 
Lince. Pohodlná sedadla, vynikající akustika, optimální výhled na scénu a multimedi-
ální inscenace vytvoří z návštěvy divadla nezapomenutelný zážitek. Divadelní sezóna 
zemského divadla Landestheater 2019/20 nese název „Vyznání - Bekenntnis“ a tématem 
divadelních představení jsou různá hnutí mysli.

www.landestheater-l inz.at 

Tip: 
Kdo nemá čas na divadelní 
představení, může nahlédnout 
alespoň do zákulisí. Součástí 
prohlídky je rekvizitárna i diva-
delní dílny. Devadesátiminutovou 
prohlídku zákulisí nabízíme i v 
angličtině a v češtině..
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Lincem, který je vzdálen od Českých Budějovic pouze necelých 100 km prochází několik 
hlavních dopravních tahů. Do města na Dunaji se pohodlně dostanete nejen autem, ale i 
hromadnými dopravními prostředky. Železnice vás za pouhé dvě a půl hodiny dopraví z 
Českých Budějovic přímo až do města na Dunaji.

365 dní v roce:
Turistické informace v Linci
(Tourist Information Linz)
Hauptplatz 1, 4020 Linz
+43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at/cz

Kultura 
spojuje!

24 hodin v Linci
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Nejzajímavější představení Zemského 
divadla „Musiktheater“ 2019/20

Nejzajímavější koncerty a představení 
Brucknerhaus 2019/20

Muzikál „Chicago“, letní hostování
14. července až 6. srpna 2019

Sister Act (Sesterský čin), muzikál
od 7. září 2019

Die Schändung der Lucretia 
(Zneuctění Lukrécie), opera
od 21. září 2019

Der Prophet (Prorok), opera
od 22. září 2019

Le sacre du printemps (Korunovace jara), tanec
od 26. října 2019

Mozart: Die Entführung aus dem Serail 
(Únos ze Serailu), opera
od 15. listopadu 2019

Schubert: Winterreise (Zimní cesta), opera
od 3. prosince 2019

Carmina Burana, taneční divadlo
od 1. prosince 2019

Verdi: Il Trovatore (Trubadúr), opera
od 11. ledna 2020

Die Spinnen, die Römer! A funny thing
happend on the way to the forum, muzikál
(Ti Římané se zbláznili! Žertovný příběh, 
který se stal cestou do fóra)
od 1. února 2020

Cinderella (Popelka), tanec
od 29. února 2020

Il Matrimonio Segreto (Tajné manželství)
od 7. března 2020

Parsifal, opera
od 11. dubna 2020

Credo, tanec
od 9. května 2020, Blackbox

Cameron Carpenter a 
Bruckner Orchester Linz
14. září 2019

Die Münchner Philharmoniker 
(Mnichovští ¦ lharmonici) & Valerij Gergiev
16. září 2019

Sinfonieorchester Estland (Estonský 
symfonický orchestr) & Neeme Järvi
22. září 2019

Hampson & Haselböck
9. října 2019

Beirut: Gallipoli Tour
15. října 2019

Schottische Phantasien (Skotské fantazie) – 
Nový orchestr & Christoph Spering
20. října 2019

Mahler Erste (Mahlerova první) – Bruckner 
Orchester Linz & Markus Poschner
27. listopadu 2019

Olga Scheps
6. prosince 2019

Bruckner Orchester Linz & Gidon Kremer
8. prosince 2019

Beethoven „Pastorále“ – Orchester Wiener 
Akademie (Orchestr Vídeňské akademie) & 
Martin Haselböck
15. března 2020

Dianne Reeves
18. března 2020

The Cleveland Orchestra & 
Franz Welser-Möst
19. března 2020

Bach „Matthäuspassion“ 
(Matoušovy pašije)
28. března 2020

Hespèrion XXI & Jordi Savall
15. dubna 2020

Beethoven „Eroica“ (Heroica)
19. dubna 2020

Smetana „Moldau“ (Vltava) – Pražští 
¦ lharmonici & Michail Jurowski
11. prosince 2019

Emerson String Quartett
12. prosince 2019

Velký Silvestrovský koncert
31. prosince 2019

Novoroční koncert
1. ledna 2020

Il Giardino Armonico & Isabelle Faust
27. ledna 2020

Dennis Russell Davies & 
Filharmonie Brno
12. února 2020

Stravinský „Feuervogel“ (Pták ohnivák) – 
Nemanja Rudolovic | Violine & Andrey Boeyko
25. února 2020

Rudolf Buchbinder
26. dubna 2020

Bruckner Orchester Linz (Brucknerův 
orchestr Linec) & Markus Poschner
7. května 2020

Wayne Marshall
27. května 2020

Sehnsucht nach Wien (Touha po Vídni) – 
Divertimento Viennese & 
Vinzenz Praxmarer
14. června 2020

Staatskapelle Dresden 
(Saská státní kapela Dráždany) & Chung
17. června 2020

www.landestheater-l inz.at www.brucknerhaus.at 

Tiráž: Vydavatel a distributor: Tourismusverband Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 
4020 Linz. Texty a koncepce: Evelyn Bamberger; Výtvarné zpracování: pixlbox – 
Lukas Eckerstorfer; Fotogra� e: pokud není uvedeno jinak Archiv Tourismusverband 
Linz, fotogra� e od partnerů, fotogra� e na titulní stránce: © Zoe Fotogra� e; Tisk: 
Neručíme za správnost údajů. Stav: červen 2019
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Horní  Rakousko je neuvěřitelně současné

www.linztourismus.at /cz

LINEC VÁS ZMĚNÍ 
DOVOLENÁ 
SKULTUROU

KULTURA SPOJUJE
Linec a Jižní Čechy

KONCERTY A DIVADLA
Hudební zážitky na Dunaji

#visitl inz
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Příjezd a kontakt
Lincem, který je vzdálen od Českých Budějovic pouze necelých 100 km prochází několik 
hlavních dopravních tahů. Do města na Dunaji se pohodlně dostanete nejen autem, ale i 
hromadnými dopravními prostředky. Železnice vás za pouhé dvě a půl hodiny dopraví z 
Českých Budějovic přímo až do města na Dunaji.

365 dní v roce:
Turistické informace v Linci
(Tourist Information Linz)
Hauptplatz 1, 4020 Linz
+43 732 7070 2009
tourist.info@linz.at
www.linztourismus.at/cz

Kultura 
spojuje!

24 hodin v Linci
Příjemná snídaně je dokonalým startem do 
nového dne v Linci. Tip: Vynikající snídani 
spojenou výhledem na nádherné barokní domy 
v okolí dostanete v kavárnách na hlavním 
náměstí (Hauptplatz) v Linci. Pokračovat 
můžete třeba touláním po nákupech: ve starém 
městě i v postranních uličkách, ve kterých vás 
spousta malých obchůdků zve k prohlížení 
a zkoušení zboží. Nejlepší možnost nákupů 
najdete v Linci především na obchodní třídě 
Landstrasse, na které je více než 400 obchodů, 
čtyři obchodní domy a 200 restaurací.

Odpoledne vás svou pestrou nabídkou 
výstav překvapí muzea, především „Muzeum 
budoucnosti“ Ars Electronica Center. 
Návštěvníky přitahují výstavy týkající se 
robotiky a nejmodernějších biotechnologií, 
absolutní špičkou je však vícedimensionální 
kino „Deep Space 8K“ s efektními animacemi 
ve 3D. Mediální projekty najdou návštěvníci 
na výstavě „Kunst und Bewegung“ (umění a 
pohyb), pořádané kulturním centrem v Linci - 
OÖ Kulturquartier v rámci akce Sinnesrausch 
(opojení všech smyslů). V Muzeu umění Lentos 
u Dunaje mohou milovníci umění obdivovat 
moderní díla Klimta, Schieleho a Kokoschky.

Pestrý den ve městě na Dunaji můžete zakončit návštěvou divadla nebo koncertu. 
Koncertní sály nadchnou inscenacemi různých žánrů, od klasické hudby přes tanec, 
muzikál až po činohru. Koncertní scény Brucknerhaus a Musiktheater v Linci jsou 
místem pro setkání s výjimečnými kulturními zážitky a rozhodně by neměly při 
plánování výletu za kulturou chybět.

www.linztourismus.at /cz
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Linec vás změní:
Město budoucnosti a kultury
Kdo chce zažít změnu, vydá se do Lince: Město na Dunaji vás nadchne živým centrem, 
zvláštní atmosférou na nábřeží Dunaje a spoustou umění a kultury. Část svého života 
zde prožili velikáni vědy i kultury, jako Adalbert Stifter, Johannes Kepler, Anton Bruck-
ner nebo Wolfgang Amadeus Mozart, stejně jako současné hvězdy, například hudebník 
Parov Stelar nebo dirigent Franz Welser-Möst.

Linec - roku 2009 Evropské hlavní město kultury uvažuje celoevropsky i v současnosti: 
po společném kulturním projektu s městem St. Pölten se letos dostává do popředí 
zájmu spolupráce s Jihočeským krajem. Společně s turistickou centrálou v Jihočeském 
kraji, divadly v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a s Jihočeskou �lharmonií by 
se měl společný projekt díky nabídce kulturních akcí v jednotlivých městech ucházet o 
přízeň diváků bez ohledu na státní hranice.

www.linztourismus.at /cz

Nejzajímavější představení Zemského 
divadla „Musiktheater“ 2019/20

Nejzajímavější koncerty a představení 
Brucknerhaus 2019/20

Muzikál „Chicago“, letní hostování
14. července až 6. srpna 2019

Sister Act (Sesterský čin), muzikál
od 7. září 2019

Die Schändung der Lucretia 
(Zneuctění Lukrécie), opera
od 21. září 2019

Der Prophet (Prorok), opera
od 22. září 2019

Le sacre du printemps (Korunovace jara), tanec
od 26. října 2019

Mozart: Die Entführung aus dem Serail 
(Únos ze Serailu), opera
od 15. listopadu 2019

Schubert: Winterreise (Zimní cesta), opera
od 3. prosince 2019

Carmina Burana, taneční divadlo
od 1. prosince 2019

Verdi: Il Trovatore (Trubadúr), opera
od 11. ledna 2020

Die Spinnen, die Römer! A funny thing
happend on the way to the forum, muzikál
(Ti Římané se zbláznili! Žertovný příběh, 
který se stal cestou do fóra)
od 1. února 2020

Cinderella (Popelka), tanec
od 29. února 2020

Il Matrimonio Segreto (Tajné manželství)
od 7. března 2020

Parsifal, opera
od 11. dubna 2020

Credo, tanec
od 9. května 2020, Blackbox

Cameron Carpenter a 
Bruckner Orchester Linz
14. září 2019

Die Münchner Philharmoniker 
(Mnichovští § lharmonici) & Valerij Gergiev
16. září 2019

Sinfonieorchester Estland (Estonský 
symfonický orchestr) & Neeme Järvi
22. září 2019

Hampson & Haselböck
9. října 2019

Beirut: Gallipoli Tour
15. října 2019

Schottische Phantasien (Skotské fantazie) – 
Nový orchestr & Christoph Spering
20. října 2019

Mahler Erste (Mahlerova první) – Bruckner 
Orchester Linz & Markus Poschner
27. listopadu 2019

Olga Scheps
6. prosince 2019

Bruckner Orchester Linz & Gidon Kremer
8. prosince 2019

Beethoven „Pastorále“ – Orchester Wiener 
Akademie (Orchestr Vídeňské akademie) & 
Martin Haselböck
15. března 2020

Dianne Reeves
18. března 2020

The Cleveland Orchestra & 
Franz Welser-Möst
19. března 2020

Bach „Matthäuspassion“ 
(Matoušovy pašije)
28. března 2020

Hespèrion XXI & Jordi Savall
15. dubna 2020

Beethoven „Eroica“ (Heroica)
19. dubna 2020

Smetana „Moldau“ (Vltava) – Pražští 
§ lharmonici & Michail Jurowski
11. prosince 2019

Emerson String Quartett
12. prosince 2019

Velký Silvestrovský koncert
31. prosince 2019

Novoroční koncert
1. ledna 2020

Il Giardino Armonico & Isabelle Faust
27. ledna 2020

Dennis Russell Davies & 
Filharmonie Brno
12. února 2020

Stravinský „Feuervogel“ (Pták ohnivák) – 
Nemanja Rudolovic | Violine & Andrey Boeyko
25. února 2020

Rudolf Buchbinder
26. dubna 2020

Bruckner Orchester Linz (Brucknerův 
orchestr Linec) & Markus Poschner
7. května 2020

Wayne Marshall
27. května 2020

Sehnsucht nach Wien (Touha po Vídni) – 
Divertimento Viennese & 
Vinzenz Praxmarer
14. června 2020

Staatskapelle Dresden 
(Saská státní kapela Dráždany) & Chung
17. června 2020

www.landestheater-l inz.at www.brucknerhaus.at 

Tiráž: Vydavatel a distributor: Tourismusverband Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 
4020 Linz. Texty a koncepce: Evelyn Bamberger; Výtvarné zpracování: pixlbox – 
Lukas Eckerstorfer; Fotogra� e: pokud není uvedeno jinak Archiv Tourismusverband 
Linz, fotogra� e od partnerů, fotogra� e na titulní stránce: © Zoe Fotogra� e; Tisk: 
Neručíme za správnost údajů. Stav: červen 2019
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Linec vás změní:
Město budoucnosti a kultury
Kdo chce zažít změnu, vydá se do Lince: Město na Dunaji vás nadchne živým centrem, 
zvláštní atmosférou na nábřeží Dunaje a spoustou umění a kultury. Část svého života 
zde prožili velikáni vědy i kultury, jako Adalbert Stifter, Johannes Kepler, Anton Bruck-
ner nebo Wolfgang Amadeus Mozart, stejně jako současné hvězdy, například hudebník 
Parov Stelar nebo dirigent Franz Welser-Möst.

Linec - roku 2009 Evropské hlavní město kultury uvažuje celoevropsky i v současnosti: 
po společném kulturním projektu s městem St. Pölten se letos dostává do popředí 
zájmu spolupráce s Jihočeským krajem. Společně s turistickou centrálou v Jihočeském 
kraji, divadly v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a s Jihočeskou �lharmonií by 
se měl společný projekt díky nabídce kulturních akcí v jednotlivých městech ucházet o 
přízeň diváků bez ohledu na státní hranice.

www.linztourismus.at /cz

Nejzajímavější představení Zemského 
divadla „Musiktheater“ 2019/20

Nejzajímavější koncerty a představení 
Brucknerhaus 2019/20

Muzikál „Chicago“, letní hostování
14. července až 6. srpna 2019

Sister Act (Sesterský čin), muzikál
od 7. září 2019

Die Schändung der Lucretia 
(Zneuctění Lukrécie), opera
od 21. září 2019

Der Prophet (Prorok), opera
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Le sacre du printemps (Korunovace jara), tanec
od 26. října 2019
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(Únos ze Serailu), opera
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Schubert: Winterreise (Zimní cesta), opera
od 3. prosince 2019

Carmina Burana, taneční divadlo
od 1. prosince 2019

Verdi: Il Trovatore (Trubadúr), opera
od 11. ledna 2020

Die Spinnen, die Römer! A funny thing
happend on the way to the forum, muzikál
(Ti Římané se zbláznili! Žertovný příběh, 
který se stal cestou do fóra)
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od 29. února 2020

Il Matrimonio Segreto (Tajné manželství)
od 7. března 2020

Parsifal, opera
od 11. dubna 2020

Credo, tanec
od 9. května 2020, Blackbox
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Bruckner Orchester Linz
14. září 2019

Die Münchner Philharmoniker 
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22. září 2019

Hampson & Haselböck
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15. října 2019
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20. října 2019

Mahler Erste (Mahlerova první) – Bruckner 
Orchester Linz & Markus Poschner
27. listopadu 2019

Olga Scheps
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Bruckner Orchester Linz & Gidon Kremer
8. prosince 2019
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Akademie (Orchestr Vídeňské akademie) & 
Martin Haselböck
15. března 2020

Dianne Reeves
18. března 2020

The Cleveland Orchestra & 
Franz Welser-Möst
19. března 2020
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(Matoušovy pašije)
28. března 2020

Hespèrion XXI & Jordi Savall
15. dubna 2020

Beethoven „Eroica“ (Heroica)
19. dubna 2020

Smetana „Moldau“ (Vltava) – Pražští 
§ lharmonici & Michail Jurowski
11. prosince 2019

Emerson String Quartett
12. prosince 2019

Velký Silvestrovský koncert
31. prosince 2019

Novoroční koncert
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Il Giardino Armonico & Isabelle Faust
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Dennis Russell Davies & 
Filharmonie Brno
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26. dubna 2020

Bruckner Orchester Linz (Brucknerův 
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Wayne Marshall
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14. června 2020

Staatskapelle Dresden 
(Saská státní kapela Dráždany) & Chung
17. června 2020

www.landestheater-l inz.at www.brucknerhaus.at 

Tiráž: Vydavatel a distributor: Tourismusverband Linz, Adalbert-Stifter-Platz 2, 
4020 Linz. Texty a koncepce: Evelyn Bamberger; Výtvarné zpracování: pixlbox – 
Lukas Eckerstorfer; Fotogra� e: pokud není uvedeno jinak Archiv Tourismusverband 
Linz, fotogra� e od partnerů, fotogra� e na titulní stránce: © Zoe Fotogra� e; Tisk: 
Neručíme za správnost údajů. Stav: červen 2019

©
 T

ris
tr

am
 K

en
to

n

©
 U

rs
ul

a 
K

au
fm

an
n

©
 C

hr
is

tia
n 

H
er

ze
nb

er
ge

r

©
 M

at
th

ia
s 

C
re

ut
zi

ge
r

©
 V

ol
ke

r W
ei

hb
ol

d

©
 R

ob
er

t J
os

ip
ov

ic

Linec vás změní:
Město budoucnosti a kultury
Kdo chce zažít změnu, vydá se do Lince: Město na Dunaji vás nadchne živým centrem, 
zvláštní atmosférou na nábřeží Dunaje a spoustou umění a kultury. Část svého života 
zde prožili velikáni vědy i kultury, jako Adalbert Stifter, Johannes Kepler, Anton Bruck-
ner nebo Wolfgang Amadeus Mozart, stejně jako současné hvězdy, například hudebník 
Parov Stelar nebo dirigent Franz Welser-Möst.

Linec - roku 2009 Evropské hlavní město kultury uvažuje celoevropsky i v současnosti: 
po společném kulturním projektu s městem St. Pölten se letos dostává do popředí 
zájmu spolupráce s Jihočeským krajem. Společně s turistickou centrálou v Jihočeském 
kraji, divadly v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a s Jihočeskou �lharmonií by 
se měl společný projekt díky nabídce kulturních akcí v jednotlivých městech ucházet o 
přízeň diváků bez ohledu na státní hranice.

www.linztourismus.at /cz
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Nejzajímavější koncerty a představení 
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Horní  Rakousko je neuvěřitelně současné

www.linztourismus.at /cz

LINEC VÁS ZMĚNÍ 
DOVOLENÁ 
SKULTUROU

KULTURA SPOJUJE
Linec a Jižní Čechy

KONCERTY A DIVADLA
Hudební zážitky na Dunaji

#visitl inz
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Příjezd a kontakt
Lincem, který je vzdálen od Českých Budějovic pouze necelých 100 km prochází několik 
hlavních dopravních tahů. Do města na Dunaji se pohodlně dostanete nejen autem, ale i 
hromadnými dopravními prostředky. Železnice vás za pouhé dvě a půl hodiny dopraví z 
Českých Budějovic přímo až do města na Dunaji.

365 dní v roce:
Turistické informace v Linci
(Tourist Information Linz)
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Kultura 
spojuje!

24 hodin v Linci
Příjemná snídaně je dokonalým startem do 
nového dne v Linci. Tip: Vynikající snídani 
spojenou výhledem na nádherné barokní domy 
v okolí dostanete v kavárnách na hlavním 
náměstí (Hauptplatz) v Linci. Pokračovat 
můžete třeba touláním po nákupech: ve starém 
městě i v postranních uličkách, ve kterých vás 
spousta malých obchůdků zve k prohlížení 
a zkoušení zboží. Nejlepší možnost nákupů 
najdete v Linci především na obchodní třídě 
Landstrasse, na které je více než 400 obchodů, 
čtyři obchodní domy a 200 restaurací.

Odpoledne vás svou pestrou nabídkou 
výstav překvapí muzea, především „Muzeum 
budoucnosti“ Ars Electronica Center. 
Návštěvníky přitahují výstavy týkající se 
robotiky a nejmodernějších biotechnologií, 
absolutní špičkou je však vícedimensionální 
kino „Deep Space 8K“ s efektními animacemi 
ve 3D. Mediální projekty najdou návštěvníci 
na výstavě „Kunst und Bewegung“ (umění a 
pohyb), pořádané kulturním centrem v Linci - 
OÖ Kulturquartier v rámci akce Sinnesrausch 
(opojení všech smyslů). V Muzeu umění Lentos 
u Dunaje mohou milovníci umění obdivovat 
moderní díla Klimta, Schieleho a Kokoschky.

Pestrý den ve městě na Dunaji můžete zakončit návštěvou divadla nebo koncertu. 
Koncertní sály nadchnou inscenacemi různých žánrů, od klasické hudby přes tanec, 
muzikál až po činohru. Koncertní scény Brucknerhaus a Musiktheater v Linci jsou 
místem pro setkání s výjimečnými kulturními zážitky a rozhodně by neměly při 
plánování výletu za kulturou chybět.

www.linztourismus.at /cz
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Horní  Rakousko je neuvěřitelně současné
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Příjezd a kontakt
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