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Persbericht 
 

Charmant Weimar, cultuur, geschiedenis en drie nieuwe musea. 
 
Weimar heeft zijn reputatie, met kunst en cultuur verbonden, te danken aan de vele beroemde 
persoonlijkheden, die de stad tot middelpunt van hun leven gekozen hebben. 
De dichters van de Duitse Klassik Goethe en Schiller, de componist Johann Sebastiaan Bach, 
Franz List en de avantgardisten van das Bauhaus. De voormalige hofstad verenigt zowel een 
indrukwekkend verleden met bezienswaardigheden uit een meer recent tijdperk. 
Daarnaast wordt in Weimar in 2019 nog drie musea rijker. Het Bauhaus-Museum Weimar, de 
permanente tentoonstelling “Van de Velde, Nietzsche en het modernisme rond 1900” en het 
“Huis van de Weimar Republiek” worden feestelijk geopend. 
 
Twintig jaar geleden zijn door UNESCO de bezienswaardigheden van de Weimarer Klassik op 
de werelderfgoed lijst opgenomen.Hiertoe behoren de woonhuizen van de dichters en 
indrukwekkende kastelen van het voormalig vorstenhuis, de beroemde Anna Amalia 
Bibliotheek en prachtige tuinen en parken. Ook alle sites verbonden met het Bauhaus, dat in 
1919 door Walter Gropius te Weimar werd opgericht, hebben een UNESCO werelderfgoed 
vermelding. In totaal zijn er 14 locaties die gezamenlijk een afspiegeling vormen van de Duitse 
kunst en cultuur geschiedenis. 
 
Tevens wordt in de stad waar 100 jaar geleden het Bauhaus ontstaan is, precies op de 
jubileumdag van de oprichting, 6 april 2019, het nieuwe Bauhaus-Museum geopend. Direct in 
de buurt daarvan, in het Neuen Museum worden de voorlopers van het Bauhaus geëerd. “Van 
de Velde, Nietzsche en het modernisme rond 1900” zijn in een nieuwe tentoonstelling vanaf 6 
april 2019 te bewonderen.  
De opkomst van de democratie in 1919 wordt ook in het jubileumjaar, op 31 juli met de 
opening van een “Huis van de Weimarer Republiek” herdacht. 
 
Getekend is Weimar door de tijd van nazisme. De herinneringen aan de toen gepleegde 
misdaden worden in voormalig concentratiekamp Buchenwald levend gehouden. Jaarlijks 
bezoeken rond de 500.000 bezoekers deze indrukwekkende gedenkplaats. Behalve het kamp is 
er ook een nieuwe doorlopende tentoonstelling “1937-1945” te bezichtigen . 
 
Toch zijn de toeristen in Weimar niet alleen in de Musea onderweg. Een indrukwekkend 
gevulde evenementen kalender biedt voor elk wat wils, ook daarom staat Weimar bekend. 
Vanzelfsprekend is de focus in 2019 op de belangrijke jubilea : de festiviteiten, de 
voorstellingen, de dans en het theater , alles wordt erdoor beïnvloed. 
Het begin van de evenementen is in maart met de Thüringer Bachweken, met daarop volgend 
in mei/juni gedurende zeven weken het kleinkunst festival in de Köstritzer Spiegeltent. Tevens 
vindt op Schloss Ettersburg het Pinkster-festival plaats. Van juni tot augustus wordt er tijdens 
de “Weimarer Sommer” elke avond een andere verassing georganiseerd.Onder andere een 
serie van open lucht concerten gehouden op een drijvend podium in het park van het Weimar 
congrescentrum, een video gevel projectie evenement “Genius Loci” en een Kunstfeest. In de 
herfst lokt het oudste volksfeest van Thüringen “de Weimarer Uienmarkt”, altijd gehouden het 
tweede weekend van oktober de bezoekers naar de stad. Ook de kerstmarkt in Weimar is voor 
velen een geliefd reisdoel. 
 
De charmante stad beschikt over gemoedelijke kroegen, gezellige cafés en koffiezaken en de 
betere restaurants. Een Thüringer braadworst is een traditioneel antwoord op de huidige 
fastfood cultuur. Thüringer Klöße moet je een keer in je leven hebben geproefd en ook aan de 
in Thüringen, op grote bakplaten gebakken cake, kun je nauwelijks ontkomen. Het bier 
gemaakt in Weimar, de wijn uit de omgeving, de gin uit de plaatselijke distilleerderij, er valt 
genoeg te proeven en eventueel als culinair souvenir mee naar huis te nemen. 

 

Contact: Tourist-Information Weimar, Tel: +49 3643 7450, tourist-info@weimar.de 
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Bauhaus100 - Tentoonstellingen in het jubileumjaar 

 

Bauhaus imaginista 

Tentoonstelling en onderzoek project van het samenwerkingsverband Berlijn, Dessau en 
Weimar, het Goethe-Instituut en het Haus der Kulturen der Welt 
Nog tot 10 juni 2019 
 

Op bezoek bij het Bauhaus-Museum te Weimar  

In Thüringen en Weimar worden op 11 verschillende locaties objecten uit de Bauhaus 
verzameling van Weimar getoond. 
Nog tot 5 april 2019 
 

Bauhaus Studio 100 ‚UNSER BAUHAUS’ 

Tentoonstelling in samenwerking met de Bauhaus universiteit van Weimar. 
Kunsthalle Harry Graf Kessler Weimar 
7 december 2018 tot 6 januari 2019 
 

Ernst Hardt in Weimar 

„Nieuw Weimar“ - Duits nationale theater - Parlement - Bauhaus - Omroep pionier 
Stadtmuseum Weimar, Karl-Liebknecht-Straße 9 
26 januari tot 19 mei 2019 
 

Bauhaus Contemporary – Vernieuwende materiaalkeuze   

Tentoonstelling in de galerie Eigenheim in samenwerking met de Bauhaus universiteit van 
Weimar 
Galerie Eigenheim Berlin, Kantstraße 28, 10623 Berlin 
16 maart bis 25. April 2019 
 

Das Staatliche Bauhaus Weimar in documenten 

Originele authentieke documenten betreffende het Bauhaus te Weimar. 
Landesarchiv Thüringen - Hauptstaatsarchiv Weimar, Marstallstraße 2 
21 maart 2019 tot 27 maart 2020 
 

Zie de getuigen 

Fototentoonstelling georganiseerd door de ACHAVA Festspiele Thüringen in samenwerking met  
de stad Weimar en de Klassik Stiftung Weimar 
Presentatie in de openbare ruimte, tussen het  Bauhaus-Museum Weimar en het plein voor het 
hoofdstation in Weimar. 
1 april tot 29 september 2019 
 

Denkbeeldig Bauhaus 

Tentoonstelling van de faculteit MFA van de Bauhaus universiteit te Weimar in samenwerking 
met de  Klassik Stiftung Weimar. Locatie in het Schiller-Museum en in de openbare ruimte. 
3 april tot 3 juni 2019 
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Bauhaus Contemporary 

Tentoonstelling met huiskunstenaars en gasten van de galerie. 
Galerie Eigenheim Weimar,  tuinhuis in het  Weimarhallenparks, Asbachstraße 1 
5 april tot 24 mei 2019 
 

Das Bauhaus komt uit Weimar 

Presentatie van de oudst bekende Bauhaus verzameling wereldwijd. 
Bauhaus-Museum Weimar, Stéphane-Hessel-Platz 1 
Vanaf 6 april 2019 
 

Van de Velde, Nietzsche en de moderne kunst omstreeks 1900 

Voorlopers van het Bauhaus, van de schilder school in Weimar tot aan Henry van de Velde 
Neues Museum Weimar, Jorge-Semprún-Platz 5 
Vanaf 6 april 2019 
 

»De Bauhaus boeken« 

Een project van het Bauhaus 1924-1930 met publicaties voor de Europese markt. 
Tentoonstelling in de Bauhaus universiteit te Weimar 
10 april tot 24 juli 2019 
 

Walter Sachs. Lichaam en tekenlijn 

Sculpturen en tekeningen 
Kunsthal „Harry Graf Kessler“, Goetheplatz 9b 
18 mei tot 28 juli 2019 
 

Van hemd tot jurk 

Damesmode tussen de Goethe- en Bauhaus-tijd. 
Stadtmuseum Weimar, Karl-Liebknecht-Straße 9 
8 juni tot 22 september 2019 
 

Radiophonic Spaces 

Een akoestisch parcours door de Radiokunst 
Bibliothek der Bauhaus-Universität Weimar, Steubenstraße 6/8 
26 juli tot 19 september 2019 
 

The Matter of Data – Op zoek naar het  ‘Bauhaus Moderne’ 

Een tentoonstelling in samenwerking met het  White City Center te Tel Aviv, en het Centre for 
Documentary Architecture 
Bauhaus-Universität Weimar, Geschwister-Scholl-Straße 8 
26 september tot 21 oktober 2019 
 

Mathilde von Freytag-Lohringhoven (1960-1941) 

Schilderes - Schrijfster - Dieren psychologe en de criticus van het Bauhaus 
Stadtmuseum Weimar, Karl-Liebknecht-Straße 9 
12 oktober 2019 tot 12 januari 2020 
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Danica Dakić 

Tentoonstelling 
Bauhaus-Museum Weimar, Stéphane-Hessel-Platz 1 
November 2019 tot maart 2020 
 
 
Voor meer informatie: www.weimar.de/bauhaus  

 


