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Koblenz, 14-12-2022 – Culturele hoogtepunten zijn in de Romantic Cities in Rijnland-Palts altijd en overal te 
ontdekken. Vooraf: Ook volgend jaar zal veelbewogen zijn! 
 

In de volgende paragrafen kunt u zien welke highlights opvallen. 
 
De Romantic Cities – dit zijn de steden Idar-Oberstein, Koblenz, Mainz, Speyer, Trier en Worms. Samen met 
de Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz (GDKE) delen zij de charme van een geschiedenis die 

wordt gekenmerkt door keizers, wereldberoemde wijnen en warme gastvrijheid. Maar elke stad heeft ook zijn 
unieke karakter. 
  

Highlights, data en nieuws in 2023 
Traditioneel vindt in Idar-Oberstein in het eerste weekend van augustus de Duitse edelsteenslijpers- en 
goudsmedenmarkt plaats, waar ambachtslieden alles presenteren wat de edelsteen- en sieradenregio zo 
beroemd heeft gemaakt. 

 
Het evenement "Open Workshops", dat elk jaar plaatsvindt in het weekend voor Pasen, biedt de gasten ook de 
gelegenheid om de sieradenmakers en hun ateliers beter te leren kennen. 
 

Naast edelstenen vallen er in de stad aan de Nahe ook edele wijnen te ontdekken. Beide worden gecombineerd 
in "Wein und edelStein", een nieuw rondleidingsformaat in het Duitse edelsteenmuseum met thematisch 
bijpassende proeverijen van verschillende Nahe-wijnen. De data van 7 januari en 11 maart zullen nog door 
andere worden gevolgd. 

 
Ook in Mainz is er edele wijn. In Rijn-Hessen, het grootste wijnbouwgebied van Duitsland, is de keuze natuurlijk 
enorm. De wijnen kunnen onder andere worden geproefd op de "Mainzer WeinUfer", van 19 tot 21 mei. “Summer 
in the City" daarentegen vindt plaats tussen eind juni en eind juli. Voor de Open-Air-zomer heeft "The Hollywood 

Vampires", de band rond Johnny Depp, Alice Cooper en Joe Perry, zich al aangemeld. 
 
Zoals elk jaar vormt het Mainzer Stadtpark een bijzonder decor voor de wijnmarkt van Mainz tijdens het laatste 
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weekend van augustus en het eerste weekend van september. Tijdens de populaire wijnproefwandeling kunnen 
gasten over het terrein flaneren terwijl ze verschillende wijnselecties proeven. 

 
Een cultureel programma van topklasse vinden gasten in 2023 in Speyer. Passend bij de start van de lente 
verandert het festivalterrein van 6 tot 23 april in een kleurrijke beurs. 
 

Met de Dom van Speyer en de ShUM sites heeft Speyer zelfs twee UNESCO-werelderfgoedlocaties. Voor de 
UNESCO-werelderfgoeddag, op 4 juni, zullen deze plaatsen op aantrekkelijke wijze in scène worden gezet. 
 
Ook de gerenommeerde "Internationale Muziekdagen Dom van Speyer" zullen in 2023 in Speyer plaatsvinden. 

De grootste Romaanse kerk ter wereld zal tussen 23 september en 7 oktober opnieuw het toneel zijn van 
belangrijke ensembles. 
 
Sinds 1992 bundelt en bevordert de Culturele Zomer Rijnland-Palts culturele projecten in de deelstaat met als 

doel het culturele aanbod meer bekendheid te geven. Het officiële startschot van de Culturele Zomer van 2023 
valt in het tweede weekend van mei in Trier. Net als de Culturele Zomer in het algemeen, zal het openingsfeest 
zich bezighouden met het westen van Europa. Dankzij de nabijheid van Luxemburg, België en Frankrijk kan Trier 
zich verheugen op een internationaal openingsweekend. 

 
Hoogtepunt in de nazomer is sinds 2011 het Lichtkunstfestival Illuminale, dat plaatsvindt van 29 tot 30 september 
en elk jaar struiken, bomen en gebouwen op een ongekende manier ensceneert. 
 

In de zomer wordt het ook in Koblenz kleurrijk. Jaar na jaar trekt "Rhein in Flammen®" honderdduizenden 
bezoekers naar de oever van de Rijn. In het tweede weekend van augustus zal op verschillende plaatsen in 
Koblenz vuurwerk de nachtelijke hemel in felle kleuren verlichten. 
 

Al aan het begin van de zomer vindt het Altstadtfest Koblenz (30 juni – 2 juli) plaats. In 1975 namen enkele 
bewoners van de oude binnenstad het initiatief tot dit festival om de aandacht te vestigen op de urgentie van de 
(inmiddels voltooide) renovatie van de oude binnenstad. Sindsdien is het uitgegroeid tot een groot festival dat ook 
buiten de grenzen van de stad een goede reputatie geniet. 

 
De stad Worms brengt in 2023 heldensagen tot leven. Met de bijzondere tentoonstelling "Nibel Rhein. De Rijn in 
de Nibelungensage - een installatie" in het Nibelungenmuseum nodigt de stad tot 21 mei uit voor een literair-
muzikale "duik". Hoogtepunt van het evenement zijn zoals elk jaar de Nibelungen-Festspiele (7 – 23 juli). 

 
Al sinds 2005 wordt in Worms de levendige joodse cultuur gevierd. In het kader van de ShUM-Cultuurdagen 
worden tussen september en november de facetten van de joodse geschiedenis en het heden gepresenteerd. 
 

Om ervoor te zorgen dat het veelzijdige en prachtige culturele aanbod in Rijnland-Palts ook voor toekomstige 
generaties beschikbaar blijft, is de Generaldirektion Kulturelles Erbe (Directoraat-Generaal voor Cultureel Erfgoed 
Rijnland-Palts, GDKE) belast met de instandhouding en het onderhoud van het materiële culturele erfgoed. 
 

Onder haar dak bevinden zich onder andere de drie staatsmusea in Mainz, Trier en Koblenz en talrijke kastelen, 
paleizen en oudheden in Rijnland-Palts. 
 
Het deelstaatsmuseum Koblenz toont van 2 april tot 5 november de interactieve familietentoonstelling "Gebaren - 

wanneer handen vertellen over gisteren, vandaag en morgen!" en maakt gebaren en hun vele referentiepunten 
tastbaar en beleefbaar. 
 
In 2023 zullen Living-History-evenementen, rondleidingen in kostuum en praktische activiteiten de bezoekers van 

de kastelen en paleizen in de Palts, de Eifel en de Midden-Rijn opnieuw meenemen naar het bewogen verleden 
van Rijnland-Palts. 
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