
Inspirujące doświadczenia / kultura (stan marzec 2022) 

Inspirujące doświadczenia kulturalne wiosną i latem 
 

Czy to w miastach, czy w mniejszych miejscowościach: od wiosny do jesieni kalendarz 

imprez jest pełen wydarzeń kulturalnych. Na festiwalach o randze międzynarodowej 

prezentowane są wysokiej jakości wydarzenia. Kameralne, wyjątkowe koncerty, 

przedstawienia teatralne, odczyty i dyskursy filozoficzne są gwarancją najwyższych 

doznań dla uszu i oczu. Zarówno fani klasyki, jak i miłośnicy współczesności i awangardy 

z pewnością znajdą tu coś dla siebie. Na gości czekają ponadto tradycyjne wydarzenia o 

wieloletniej historii, która często sięga kilkuset lat. 

 

Najlepsze austriackie festiwale muzyki klasycznej 
Festiwale takie jak Wielkanocny Festiwal Teatralny w Salzburgu i Festiwal Letni, festiwal 

Bregenzer Festspiele, festiwal Grafenegg Festival czy festiwal Festspiele Reichenau 

budzą zainteresowanie daleko poza granicami Austrii. To świetna okazja, aby usłyszeć i 

zobaczyć najlepsze na świecie orkiestry, śpiewaków, wykonawców i aktorów. Festiwale 

nie tylko zachwycają występami na najwyższym poziomie, ale także wyjątkową 

atmosferą. Widowiska prezentowane są w różnych miejscach: od scen nad jeziorem, 

takich jak w Bregenz i Mörbisch, przez historyczne miejsca w miastach, takich jak 

Salzburg i Innsbruck, po scenę „Wolkenturm” w Grafenegg lub kamieniołom w St. 

Margarethen. 

 

Sezon festiwalowy rozpoczyna Wielkanocny Festiwal Teatralny w Salzburgu. Termin: od 

9 do 18 kwietnia 2022 r. www.osterfestspiele-salzburg.at/  

 

 „Auf Reisen (pol. W podróży)” to temat przewodni festiwalu Styriarte 2022, który odbywa 

się w Grazu w Styrii. Program muzyczny obejmuje różne epoki od baroku do 

współczesności. Termin: od 24 czerwca do 24 lipca 2022 r. https://styriarte.com/  

 

Hohenems i Schwarzenberg w Bregenzerwald w Vorarlberg to miejsca, w których 

odbywać się będzie festiwal Schubertiade. W Schwarzenberg będą gościć pianista Till 

Fellner, pianistka Elisabeth Leonskaja, skrzypaczka Baiba Skride, Kwartet Hagen, tenor 

Ian Bostridge i inni wielcy twórcy muzyki kameralnej i pieśni. Termin: Hohenems: 

określone dni w kwietniu, maju i październiku, Schwarzenberg: od 18 do 26 czerwca i od 

20 do 28 sierpnia 2022 r. www.schubertiade.at 



Inspirujące doświadczenia / kultura (stan marzec 2022) 

Klasyki literatury teatralnej zobaczyć będzie można na scenie na festiwalu Festspiele 

Reichenau w Dolnej Austrii. W tym roku m.in. „Mewa” (Anton Czechow) i „Przebudzenie 

wiosny” (Frank Wedekind). Termin: od 2 lipca do 6 sierpnia 2022 r. 

www.theaterreichenau.at/de/startseite-vor-dem-festival-reichenau 

 

Na założonym przez Gidona Kremera Festiwalu Muzyki Kameralnej Kammermusikfest 

Lockenhaus w Burgenlandzie ponownie można będzie wybierać spośród ciekawego 

programu. Termin: od 7 do 16 lipca 2022 r. www.kammermusikfest.at 

 

Hotele w stylu Belle Époque są miejscem koncertów, odczytów i przedstawień 

teatralnych w ramach festiwalu Kultur.Sommer.Semmering w Dolnej Austrii. Hotel 

Grandhotel Panhans bierze udział po raz pierwszy w wydarzeniu. Termin: od 8 lipca do 4 

września 2022 r. www.kultursommer-semmering.at 

 

Odbywający się w kilku lokalizacjach w Karyntii festiwal Carinthischer Sommer łączy 

klasykę, jazz i crossover. Termin: od 9 lipca do 30 sierpnia 2022 r. 

https://carinthischersommer.at 

 

Festiwal muzyki dawnej Innsbrucker Festwochen w stolicy Tyrolu zalicza się do 

najbardziej renomowanych festiwali muzyki barokowej w Europie. Motywem przewodnim 

w tym roku są „Begegnungen (pol. Spotkania)”. Termin: od 12 lipca do 28 sierpnia 2022 r. 

www.altemusik.at 

 

Na scenie nad jeziorem w ramach festiwalu Seefestspiele Mörbisch w Burgenlandzie 

będzie można zobaczyć musical „Der König und ich (pol. Król i ja)”. Termin: od 14 lipca 

do 15 sierpnia 2022 r. www.seefestspiele-moerbisch.at 

 

Operę Giuseppe Verdiego „Nabucco” można usłyszeć w kamieniołomie Steinbruch von 

St. Margarethen w Burgenlandzie. Termin: od 13 lipca do 14 sierpnia 2022 r. 

www.operimsteinbruch.at 

 

Na Festiwalu Salzburskim ponownie zaprezentowane zostaną niepowtarzalne spektakle. 

W programie znajdzie się wysublimowana mieszanka operowa – w tym nowa produkcja 

opery „Czarodziejski flet” Wolfganga Amadeusza Mozarta, koncerty – wiele z nich z 

Wiedeńską Orkiestrą Symfoniczną oraz spektakle teatralne – m.in. "Ifigenia" według 
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Eurypidesa, Racine'a, Goethego. Termin: od 18 lipca do 31 sierpnia 2022 r. Seria 

wydarzeń Siemens Festspielnächte obejmuje codzienne pokazy festiwalowych produkcji 

z poprzednich lat na ekranie LED na placu Kapitelplatz. Wstęp darmowy. 

www.salzburgerfestspiele.at  

 

Na spektakularnie zaprojektowanej scenie nad Jeziorem Bodeńskim w ramach Festiwalu 

Bregenckiego wystawiona zostanie opera „Madame Butterfly” Giacomo Pucciniego. 

Program dopełniają spektakle operowe, koncerty i sztuki teatralne. Termin: od 20 lipca do 

21 sierpnia 2022 r. https://bregenzerfestspiele.com 

 

Orkiestry Pittsburgh Symphony Orchestra i London Symphony Orchestra będą gośćmi na 

nowoczesnej scenie plenerowej „Wolkenturm” na festiwalu Grafenegg Festival w Dolnej 

Austrii. Tu publiczność zasiada pod gołym niebem na trybunie lub na trawniku, gdzie 

opcjonalnie można nawet zamówić piknik. Termin: od 13 sierpnia do 4 września 2022 r. 

www.grafenegg.com 

 

Międzynarodowy festiwal Brucknerfest w Linzu w Górnej Austrii poświęcony jest muzyce 

klasycznej i współczesnej. Termin: od 4 września do 11 października 2022 r. 

www.brucknerhaus.at/programm/internationales-brucknerfest-linz-2022  

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Festiwal Bregenzer Festspiele (c) Bregenzer Festspiele / Karl Forster 

• Festiwal Salzburski, Hofstallgasse (c) Tourismus Salzburg GmbH 

• Grafenegg – scena Wolkenturm (c) Klaus Vhynalek 

 

 

Festiwale muzyki klasycznej w miastach i na łonie natury 
Z zachodu na wschód, z północy na południe, miasto czy mniejsza miejscowość: 

miłośnicy muzyki mogą wybierać spośród szerokiej oferty wydarzeń w Austrii. Większość 

festiwali odbywa się również w wyjątkowo urokliwych miejscach, niektóre nawet w 

plenerze. 

 

Minęły dopiero 2 lata odkąd ruszył festiwal Bösendorfer Festival, który odbywa się w 

zrewitalizowanych kazamatach Wiener Neustadt w Dolnej Austrii. Termin: od stycznia do 
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czerwca 2022 r. (łącznie 7 koncertów). www.boesendorfer.com/de/news/boesendorfer-

festival-wiener-neustadt-neue-termine  

 

Festiwal classic Esterházy odbywa się w pałacu Esterházy w Eisenstadt w 

Burgenlandzie. Termin: od marca do grudnia 2022 r. https://esterhazy.at/classic-

esterhazy/programm-classic-2022 

 

Spektrum tygodni festiwalowych Salzkammergut Festwochen Gmunden nad jeziorem 

Traunsee w Górnej Austrii rozpościera się od muzyki klasycznej, przez muzykę ludową 

po przedstawienia teatralne. Termin: od kwietnia do 22 września 2022 r. 

www.festwochen-gmunden.at 

 

Stowarzyszenie Klassik w Klagenfurcie w Karyntii zaprasza na festiwal „Klassik im 

Burghof“. Termin: od 4 czerwca do 3 września 2022 r. www.klassikklagenfurt.at 

 

Seria wydarzeń w Dolnej Austrii pod nazwą Theaterfest Niederösterreich łączy w sobie 

22 festiwale, od Bühne Baden po operklosterneuburg, od Raimundspiele Gutenstein po 

Sommerbühne Melk. Termin: od 12 czerwca do 3 września 2022 r. https://theaterfest-

noe.at 

 

Seria koncertów Promenadenkonzerte w Innsbrucku przeniesie widzów z powrotem do 

wiedeńskiego okresu klasycznego. Niektóre z koncertów odbywają się na świeżym 

powietrzu. Termin: od 3 do 31 lipca 2022 r. www.promenadenkonzerte.at  

 

Festiwal „Klassik am Dom“ w Linzu w Górnej Austrii obejmuje sześć koncertów 

plenerowych od muzyki klasycznej po pop. Termin: od 7 do 29 lipca 2022 r. 

www.klassikamdom.at 

 

Elīna Garanča i Karel Mark Chichon tworzą wraz z młodymi, wschodzącymi talentami 

operowymi program festiwalu Open-Air-Konzertes „Klassik in den Alpen“ w Kitzbühel w 

Tyrolu. Termin: 9 lipca 2022 r. www.kitzbuehel.com/veranstaltungen/klassik-in-den-alpen/ 

 

Spektakl „Die Fledermaus reloaded” na podstawie operetki Johanna Straussa zobaczyć 

będzie można w Górnej Austrii na festiwalu Musikfestival Steyr w fosie zamku Lamberg. 

Termin: od 21 lipca do 30 września 2022 r. www.musikfestivalsteyr.at 
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Musical „Evita” Andrew Lloyda Webera wystawiony zostanie w ramach festiwalu 

OperettenSommer Kufstein w twierdzy Kufstein w Tyrolu. Termin: od 29 lipca do 14 

sierpnia 2022 r. www.operettensommer.com/de 

 

Już po raz dziesiąty w tym roku na festiwalu Lech Classic Festival w Vorarlbergu na 

niebie pojawi się mnóstwo skrzypiec. Termin: od 1 do 7 sierpnia 2022 r. https://www.lech-

classic-festival.com/ 

 

„Momentum” to temat przewodni festiwalu Klassikfestival Allegro Vivo w 

Sommerakademie. Sceny są rozlokowane w klasztorach, pałacach i zamkach w regionie 

Waldviertel w Dolnej Austrii. Termin: od 5 sierpnia do 18 września 2022 r. www.allegro-

vivo.at  

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Lech Classic Festival (c) Lech Zürs Tourismus 

• Sala Haydna w pałacu Esterházy (c) Josef Siffert 

• Seeschloss Ort (Gmunden, Traunsee) (c) Österreich Werbung / Julius Silver 

 

 

Młode i awangardowe festiwale 
Te festiwale poświęcone współczesnym formom sztuki i współczesnej muzyce obiecują 

nowe doznania słuchowe i wizualne. 

 

Program zaplanowanego na dwa długie weekendy festiwalu Donaufestivals w Krems w 

Dolnej Austrii łączy w sobie dźwięk, sztukę, performance i dyskurs. Termin: od 29 

kwietnia do 1 maja i od 6 do 8 maja 2022 roku. www.donaufestival.at  

 

Festiwal styriarte, Konzert- und Medienhaus für Musik, odbędzie się w roku 2022 pod 

mottem „Auf Reisen (pol. W podróży)”. Festiwal odbywa się w Grazu w Styrii. Termin: od 

24 czerwca do 24 lipca 2022 r. https://styriarte.com   

 

Jazz z całego świata można usłyszeć na Jazzfest Wien. Termin: od 23 czerwca do 17 

lipca 2022 r. www.jazzfest.wien   
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summer.jazz.in.the.city to motto w Bad Gastein na Ziemi Salzburskiej. Termin: od 29 

czerwca do 20 lipca 2022 r. www.gastein.com/events/sommer/summerjazzinthecity  

 

Na festiwalu poolbar Festival w starym krytym basenie w Feldkirch w Vorarlbergu 

zabrzmi różnego rodzaju muzyka od niszowej po pop. Program dopełniają kino 

plenerowe, występy kabaretowe i pojedynki poetyckie. Termin: od 7 lipca do 14 sierpnia 

2022 r. www.poolbar.at   

 

Odwaga i sprawiedliwość to temat przewodni festiwalu wellenklaenge Lunz am See w 

Dolnej Austrii. Na małej scenie nad jeziorem słychać głównie muzykę z różnych stron 

świata. Termin: od 15 do 30 lipca 2022 r. www.wellenklaenge.at  

 

Bezau Beatz to nazwa małego, pięknego festiwalu muzyki pop i muzyki światowej, który 

zaprasza do Bezau w Bregenzerwald w Vorarlbergu. Termin: od 4 do 7 sierpnia 2022 r. 

https://www.lech-classic-festival.com/  

 

Festiwal Montafoner Resonanzen w Vorarlbergu łączy w sobie muzykę orkiestr dętych, 

jazz, muzykę kameralną, ludową, koncerty organowe i Cross Over. Termin: od 4 sierpnia 

do 11 września 2022 r. www.montafon.at/montafoner-resonanzen/de  

 

Od prawie 30 lat festiwal Klangspuren Schwaz w Tyrolu prezentuje muzykę 

współczesnych kompozytorów z całego świata. Termin: od 9 do 25 września 2022 r. 

www.klangspuren.at  

 

Festiwal Jazzfestival Saalfelden na Ziemi Salzburskiej to centrum muzyki jazzowej i 

muzyki improwizowanej. Termin: od 18 do 21 sierpnia 2022 

 

Festiwal Ars Electronica Festival w Linzu w Górnej Austrii jest poświęcony sztuce i 

muzyce cyfrowej. Termin: od 8 do 12 września 2022 r. 

https://ars.electronica.art/newdigitaldeal/de/   

 

Steirische Herbst w Grazu zajmuje się współczesnymi formami sztuki i wyrazu. Termin: 

od 22 września do 16 października 2022 r. www.steirischerherbst.at  
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Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Sztuczna wyspa Murinsel na rzece Mura, Graz (c) Graz Tourismus / Harry 

Schiffer 

• Jazzfestival Saalfelden (c) Jazzfestival Saalfelden / Michael Geißler 

• Ars Electronica Center Linz o zmierzchu (c) Österreich Werbung / Luke Nagler 

 

Duże imprezy plenerowe, popowe i rockowe 
Program wielkich festiwali plenerowych w Austrii kształtują słynne gwiazdy, znane i 

wschodzące zespoły oraz piosenkarze.  

• Nova Rock w Nickelsdorf w Burgenlandzie. Termin: od 9 do 12 czerwca 2022 r. 

www.novarock.at   

• Festiwal Donauinselfest w Wiedniu. Termin: od 24 do 26 czerwca 2022 r. 

https://donauinselfest.at   

• Electric Love Festival na Ziemi Salzburskiej. Termin: od 7 do 9 lipca 2022 r. 

www.electriclove.at  

• Festiwal Electric Nation w Grazu w Styrii. Termin: 30 lipca 2022 r. 

www.electricnation.at   

• Szene Open Air Lustenau w Vorarlberg. Termin: od 4 do 6 sierpnia 2022 r. 

https://www.lech-classic-festival.com/   

• FM4 Frequency Festival w St. Pölten w Dolnej Austrii. od 18 do 20 sierpnia 2022 

r. https://www.lech-classic-festival.com/    

 

 

Muzyka i film w wyjątkowych miejscach 
Muzyka w ogrodzie zamkowym, w lesie, w górach lub w połączeniu z pokazem 

świetlnym: koncerty w specjalnych lokalizacjach to popularne miejsca spotkań. W 

Wiedniu muzyka odgrywa latem rolę także w kontekście kina. 

 

Festiwal muzyki kameralnej „Musik im Riesen“ odbywa się w Świecie Kryształów 

Swarovski w Wattens w Tyrolu. Termin: od 19 do 21 maja 2022 r. 

www.tirol.at/reisefuehrer/veranstaltungen/events/e-musik-im-riesen-wattens    
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Filharmonicy Wiedeńscy dają z siebie wszystko na Koncercie Nocy Letniej w ogrodzie 

pałacu Schönbrunn w Wiedniu. Termin: 16 czerwca 2022 r. 

www.sommernachtskonzert.at  

 

Koncert „Klassik am Berg 1965“ odbywa się na tej samej wysokości, co liczba w nazwie, 

na Patscherkofel nad Innsbruckiem w Tyrolu. Termin: 25 czerwca 2022 r. 

www.tirol.at/reisefuehrer/veranstaltungen/events/e-klassik-am-berg-innsbruck  

 

Filmy muzyczne – od opery po pop – pokazywane są podczas festiwalu filmowego 

Filmfestival am Rathausplatz w Wiedniu. Obowiązuje bezpłatny wstęp. W bezpośredniej 

bliskości znajdują się liczne stoiska gastronomiczne. Termin: od 2 lipca do 4 września 

2022 r. www.filmfestival-rathausplatz.at   

 

W ramach wydarzenia Open-Air-Gala na terenie opactwa Göttweig w Dolnej Austrii 

posłuchać można muzyki klasycznej pod gwieździstym nieboskłonem. Termin: 6 lipca 

2022 r. www.klassikuntersternen.at   

 

Program „Best of Klassik und Klarinette“ usłyszeć można w ramach Wald:Klassik 

Dorfgastein w Ziemi Salzburskiej. Koncert dla 30-40 słuchaczy odbywa się między 

drzewami w kameralnej scenerii. Termin: 21 lipca 2022 r. 

www.gastein.com/events/detail/event/waldklassik-dorfgastein  

 

Spektakl multimedialny Linzer Klangwolken w Górnej Austrii łączy w sobie sztukę 

dźwiękową i wideo. Termin: 10 września 2022 Linzer Klangwolke, 11 września 2022 

Kinder Klangwolke, 1 października 2022 Klassische Klangwolke. 

www.brucknerhaus.at/das-haus/klangwolken   

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Pałac Schönbrunn (c) Österreich Werbung / Wolfgang Weinhäupl 

• Spektakl multimedialny Linzer Klangwolke (c) Linz Tourismus / Johann Steininger 

• Festiwal Filmowy na Placu Ratuszowym w Wiedniu (c) Österreich Werbung / 

Julius Silver 

• Świat Kryształów Swarovskiego, olbrzym (c) Swarovski Kristallwelten / Emanuel 

Kaser 
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Festiwale o nietypowych tematach 
Od dyskursu filozoficznego po misteria pasyjne, od stymulujących rozmów i odczytów po 

spotkania z muzyką z całego świata: letnie imprezy w Austrii są niezwykle różnorodne.  

 

Co 5 lat w kamieniołomie Steinbruch von St. Margarethen w Burgenlandzie odgrywane 

jest misterium pasyjne. Termin: od 26 maja do 10 lipca 2022 r. www.passio.at  

 

Co 6 lat w Thiersee odbywa się tyrolskie misterium pasyjne Tirol Passionsspiele. Termin: 

od 12 czerwca do 2 października 2022 (w weekendy). https://passionsspiele-thiersee.at  

 

"Tage der deutschsprachigen Literatur (pol. Dni literatury niemieckojęzycznej)”, na 

których przyznawane są Nagrody Bachmanna, odbędą się w Klagenfurcie w Karyntii. 

Termin: od 22 do 26 czerwca 2022 r. https://bachmannpreis.orf.at/stories/3134900/   

 

Na festiwalu Weltmusikfestival „Glatt & Verkehrt“ w Krems, Spitz i Göttweig w Dolnej 

Austrii prezentowana jest muzyka ze wszystkich kontynentów. Termin: od 15 do 31 lipca 

2022 r. www.glattundverkehrt.at  

 

Forum o charakterze festiwalowym FAQ Bregenzerwald w Vorarlbergu oferuje mnóstwo 

dobrej rozrywki i kulinarnych atrakcji. Termin: od 29 sierpnia do 4 września 2022 r. 

www.faq-bregenzerwald.com   

 

„Der Hass – Anatomie eines elementaren Gefühls (pol. Nienawiść – anatomia 

elementarnego uczucia)” to temat przewodni Philosophicum Lech w Vorarlbergu. Termin: 

od 20 do 25 września 2022 r. www.philosophicum.com   

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Widok na Lech am Arlberg (c) Lech Zürs Tourismus GmbH / Hanno Mackowitz 

• Opera w kamieniołomie (c) Arenaria GmbH / Rupert Mühlbacher 

 

 

Teatr na łonie natury 
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Wędrówki teatralne w Vorarlbergu i Ziemi Salzburskiej przenoszą widzów w tragiczną 

epokę w historii, kiedy ludzie musieli opuszczać swoją ojczyznę. Zaś uczestnicy teatru 

wędrownego w Ötztal w Tyrolu cofną się o około 600 lat. Natomiast Teatr Theater im 

Park wystawia spektakle pod drzewami w Wiedniu.  

 

W Wiedniu, Theater im Park prezentuje koncerty muzyczne i występy kabaretowe. Scena 

znajduje się w centralnie położonym parku pałacu Schwarzenberg. Termin: od 19 maja 

do 18 września 2022 r. https://thearimpark.at   

 

„Auf der Flucht (pol. Uciekając)” to temat przewodni interaktiven Theaterwanderung, który 

odbywa się w Gargellen w dolinie Montafon w Vorarlbergu. Termin: od 15 lipca do 4 

września 2022 r. www.montafon.at/de/Veranstaltungskalender/Montafoner-

Theaterwanderung_e_21533  

 

Na Ziemi Salzburskiej festiwal Krimmler Theaterwanderung stoi pod hasłem „Flucht über 

die Berge (pol. Ucieczka przez góry)”. Termin: od 24 czerwca do 2 lipca 2022 r. 

www.teatro-caprile.at/47-produktionen/produktionen-2022/85-an-die-grenze-2022   

 

Wędrówki teatralne po Ötztal w Tyrolu w spektaklu pt. “Friedl mit der leeren Tasche (pol. 

Friedl z pustą kieszenią)” zabierają na całodniową wędrówkę, podczas której 

zaprezentowana zostanie opowieść o ucieczce z XV wieku. Termin: od 8 do 18 września 

2022 r. www.vent.at/wandertheater-friedl   

 

Zdjęcie do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

Wędrówka teatralna: Auf der Flucht (pol. Uciekając) (c) Montafon Tourismus GmbH / 

Stefan Kothner 

 

 

Zwyczaje na wyciągnięcie ręki 
Na zainteresowanych tradycyjnymi wydarzeniami w wielu miejscach w Austrii czekają 

liczne ciekawe zwyczaje. W czasie Wielkanocy zwyczaje i targowiska nastrajają na 

wiosnę. Później drzewka majowe zdobią wsie. Następnie podczas przesilenia letniego 

nocne niebo rozświetlają ogromne ogniska. A jesienią morzem kolorów zachwycają 

spędy bydła z hal do dolin. 

 



Inspirujące doświadczenia / kultura (stan marzec 2022) 

W okresie wielkanocnym w wielu miejscach w Austrii odbywają się jarmarki wielkanocne. 

Szczególnie piękne są na przykład jarmark przed pałacem Schönbrunn w Wiedniu (od 2 

do 19 kwietnia 2022 r., www.ostermarkt.co.at) oraz jarmark w Innsbrucku w Tyrolu (od 8 

do 18 kwietnia 2022 r., www.osterfruehling.at/de/ostermarkt/markt-innsbruck/5-0.html). 

 

W Puch koło Salzburga oraz w Thaur w Tyrolu, w Niedzielę Palmową, tj. w niedzielę 

przed Wielkanocą (10 kwietnia 2022 r.), odbywają się procesje palmowe z osłem. 

www.puch-salzburg.com/de/kultur-geschichte.html oraz www.hall-

wattens.at/de/palmeselprozession.html  

 

W przeddzień 1 maja lub 1 maja w wielu miejscach w Austrii ustawiane są drzewka 

majowe. „Drzewa” ozdobione wstążkami symbolizują płodność i życie.  

 

W regionie Ausseer Land w Styrii już od 62 lat kwiat żonkila stoi w centrum wyjątkowego 

festiwalu. Odbywa się wtedy kolorowa parada żonkili. Termin: od 26 do 29 maja 2022 r. 

www.narzissenfest.at   

 

Najdłuższy dzień w roku, 21 czerwca, rozświetlają w wielu rejonach Austrii ogniska 

świętojańskie. Mówi się, że rozpalenie ognia przynosi szczęście. 

 

Od początku do połowy września odwiedzający alpejskie regiony Austrii mogą podziwiać 

bogactwo kolorów podczas spędów bydła. www.austria.info/de/aktivitaeten/stadt-und-

kultur/brauchtum-und-tradition/almabtriebe   

 

Festiwal Bauernherbst w Ziemi Salzburskiej poświęcony jest tradycjom i zwyczajom. 

Termin: od połowy sierpnia do końca października 2022 r. 

www.salzburgerland.com/de/bauernherbst   

 

Więcej informacji o zwyczajach oraz wydarzeniach można znaleźć na stronie 

www.austria.info/de/aktivitaeten/stadt-und-kultur/brauchtum-und-

tradition/brauchtumsfeste-in-oesterreich  

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Styria, Ausseerland Salzkammergut, Festiwal Żonkili, letni zwyczaj (c) 

www.narzissenfest.at / Martin Huber  



Inspirujące doświadczenia / kultura (stan marzec 2022) 

• Ustawianie drzewka majowego (c) Österreich Werbung / Wolfgang Weinhäupl 

• Spęd bydła od Kirchenwirt Stegerhof do Maurach (c) Achensee Tourismus 

• Pochód Samsona w Tamsweg, Salzburger Lungau (c) TVB Tourismus Lungau 

Infostelle Tamsweg 

 

 

Mistrzowie i arcydzieła z Austrii 
Piękne krajobrazy, regiony i miejscowości w Austrii są źródłem inspiracji dla wielu dzieł 

sztuki – na przykład w zakresie malarstwa, muzyki i literatury. Służą, jako tło dla licznych 

powieści, obrazów i piosenek. Wyruszmy, zatem w pełną odkryć podróż. Od 

neoklasycznej malarki Angeliki Kauffmann po secesyjnego malarza Gustava Klimta i 

cudowne dziecko muzyki, jakim był Mozart, austriaccy mistrzowie są znani na całym 

świecie. Zebraliśmy informacje na temat tych i wielu innych wybitnych osobowości ze 

świata mody, architektury i nauki.  

www.austria.info/de/inspiration/meister-und-meisterwerke#literatur-und-musik  

 

Zdjęcia do pobrania (prawo do publikacji w prasie/mediach w związku z turystyką): 

• Angelika Kauffmann Museum - popiersie Angeliki Kauffmann (c) Angelika 

Kauffmann Museum / Marion Hirschbühl 

• Atelier, willa Klimta (c) Klimt Villa 

• Dom, w którym urodził się Mozart (c) Tourismus Salzburg GmbH 


