Een geheimzinnige schatkamer
Waarom het Erzgebirge één van de rijkste regio's van Duitsland is
Meer dan 800 jaar geleden ontdekten de bewoners van het Erzgebirge dat hun bodem rijk
aan erts was en begonnen deze waardevolle schat te ontginnen. Zo ontstonden ontelbare
mijngangen en schachten, smederijen en smelterijen. Beetje bij beetje ontwikkelde er zich
een modern industriegebied, met een reputatie die duizenden mensen aantrok. Met de
nieuwe rijkdom werden prachtige steden gebouwd, bijvoorbeeld Marienberg, een volledig op
de tekentafel ontworpen plaats. Zeer lang had de mijnbouw het voor het zeggen. Hieruit
ontwikkelde zich de kersttraditie en de handenarbeidskunst van het Ertsgebergte evenals
zeden en gebruiken die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.
De herinneringen aan de verschillende mijnbouwperiodes zijn als parels aan een snoer
aaneengeregen, langs de Saksisch-Boheemse ZILVERROUTE. Over ongeveer 275
kilometer tussen Zwickau en Dresden toont de oude handelsroute op indrukwekkende wijze
hoe het alledaagse leven er destijds uitzag. Vandaag nog weerspiegelt het leven van de
mijnwerkers zich in de jaarlijkse 20 bergparades. Bijna 30 voor het publiek toegankelijke
mijnen, historische bergdorpjes met hun prachtige hallenkerken en talrijke
mijnbouwmonumenten nodigen u uit tot een ontdekkingstocht.
Deze prachtige culturele schatten vormen de basis voor de huidige rijkdom van het
Erzgebirge: de Freiberger Dom, de St.-Annenkirche in Annaberg-Buchholz en de St.
Wolfgangskirche in Schneeberg behoren evenals de mijnwerkerskerken tot de belangrijkste
culturele monumenten van Duitsland. De verzameling Terra Mineralia in het Schloss
Freudenstein bevat meer dan 3500 mineralen, edelstenen en meteorieten uit vindplaatsen
over de hele wereld en het museum „Manufaktur der Träume“ (droomfabriek) stelt meer dan
1000 verzamelde werken tentoon over de volkskunst uit het Erzgebirge gedurende een
periode van vier eeuwen. De Silbermannorgels in de Freiberger Dom, het GottfriedSilbermann-museum op Schloss Frauenstein en de Silbermann-Tage herinneren aan de
belangrijkste orgelbouwer uit de baroktijd, Johann Gottfried Silbermann. Het Robert
Schumannhuis in Zwickau en het Schumannfeest bieden een kijkje op het leven van de
wereldberoemde componist. En de artmontan cultuurdagen bieden unieke belevenissen op
buitengewone boven- en ondergrondse voorstellingslocaties.
Mijnschatten en belangrijke culturele momenten, dit alles maakt het Erzgebirge tot één van
de rijkste gebieden van Duitsland.
Excursietips en data
Belangrijke kerstmarkten en bergparades in het Erzgebirge 2012 (selectie)
27.11. – 22.12.2012 Kerstmarkt Freiberg

08.12.2012

Bergprocessie

30.11. – 23.12.2012 Kerstmarkt Annaberg

23.12.2012

Bergparade

01.12. – 23.12.2012 Kerstmarkt Schneeberg
08.12. – 09.12.2011 Schneebergs lichtfeest

09.12.2012

BErgprocessie

01.12. – 23.12.2012 Kerstmarkt Seiffen

15.12.2012

Bergprocessie

07.12. – 16.12.2012 Kerstmarkt Schwarzenberg 15.12.2012

Bergprocessie

artmontan cultuurdagen 2013 - Na zonsondergang...
Dit jaar bezorgen wakkere nachtbrakers u sprookjesachtig spannende uren. De artmontan
cultuurdagen zijn na 15 trotse jaren nog steeds uniek. Met de fascinerende concertreeks, die
kunstenaars op buitengewone locaties laat optreden, wordt de nacht opnieuw dag. Of het nu
Dixieland in de berg is of Weense melodieën in de fabriekshal: bij artmontan 2013 zorgen
bekende gezichten en nieuwe formaties voor beziens- en luisterwaardige lichtpunten tijdens
slapeloze nachten.
www.artmontan.de
20 Gottfried-Silbermann-Tage van 04.-15.09.2013
De 20e editie van de Gottfried-Silbermann-Tage staat in 2013 vooral in het teken van de 330e
verjaardag en de 260e sterfdag van de beroemde orgelbouwer. Meer informatie rond de
feestdagen en het orgelfestival 2013 vindt u op www.silbermann.org

