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VEELZIJDIG & VERFRISSEND ANDERS

Leipzig

Het beroemde Thomanerchor 
Rechts: Kaffeehaus Riquet,  
een van Leipzigs 
architectonische parels 

Metropool

Wát een stad, het 
Duitse Leipzig. Cool, 
verrassend en 
inspirerend. Hier is 
het goed winkelen, 
vindt u trendy wijken 
vol kunst & leuke  
restaurantjes en  
veel groen en water. 
Daarbovenop is  
het ook nog dé  
ontmoetingsplaats 
voor liefhebbers van  
klassieke muziek. 
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Een winkelparadijs is Leipzig altijd geweest, 
het (ver)kopen zit de oude handelsstad in  
het bloed. U kunt er genoeglijk slenteren en  
rondkijken in de prachtige passages die de 
stad rijk is, maar ook in de wijken rond het 
centrum is er voor elke smaak iets moois te  
vinden. Een handgemaakt designerstuk? Een 
bijzondere vondst op de vlooienmarkt? Of een 
heuse klassieker… In het compacte, voetgan
gersvriendelijke stadscentrum komt u zeker 
aan uw trekken of u nu een shopaholic bent óf 
een schatzoeker.

CREATIEF EN DYNAMISCH
Plagwitz, zo heet de trendy wijk in het westen 
van Leipzig. Het is een van de meest creatieve 
en dynamische wijken, op een voormalig 

Zo smaakt 
Leipzig
■ Het beroemdste gebakje 
heet een Leipziger Lerche 
(Leipziger leeuwerik). U 
kunt het op veel plekken 
proeven, bijvoorbeeld in 
Café Kandler (Thomas
kirchhof en Specks Hof). 
Een kom Heeßen (= koffie) 
erbij en genieten maar.
■ De historische Auerbachs 
Keller (foto) bevindt zich in 
de chique Mädler Passage 
in het centrum. Het is het 
beroemdste en een na oud
ste restaurant van de stad. 
Goethe at hier! De keuken is 
klassiek Saksisch.
■ Gose is dé bierspecialiteit 
van Leipzig. Een beetje 
zuur, heel bijzonder! 
Proberen? Ga langs bij de 
voormalige stationshal van 
het Bayerischen Bahnhof, 
nu restaurant met 
Biergarten. Daar proeft u 
Gose (en een aantal andere 
bieren), rechtstreeks uit de 
brouwketel. Proost!

Nog meer kunst? Het Grassi Museum is een 
gebouwencomplex in het centrum waar drie 
musea met internationale allure zijn gehuis
vest: het Museum voor Toegepaste Kunst, het 
Museum voor Volkenkunde en het Muziek
instrumentenmuseum. Erachter ligt de oude 
Johannesfriedhof, een rustplaats in het mid
den van de stad. (Grassimuseum.de)

OVERAL MUZIEK 
De stemmen van het Thomanerchor, het  
vermaarde jongenskoor uit Leipzig, klinken 
helder en zuiver door de eerbiedwaardige 
Thomaskirche. In de tussentijd geeft in het 
operahuis Siegfried (uit Wagners opera) half
draak Fafnir de doodsteek… Er recht tegen
over dirigeert orkestleider Andris Nelsons 

het wereldberoemde Gewandhausorchester.
Overal klinkt muziek! 
Bezoekers kunnen overdag in de voetsporen 
treden van verschillende componisten via het 
Leipziger Notenspur – een 5 km lange wandel
route door de binnenstad die hun belang
rijkste woon en werklocaties met elkaar 
verbindt. En dan in de avond misschien feest 
vieren op een van de talloze festivals of bij 
een concert. Wie er dán nog geen genoeg van 
heeft, kan de nacht in de dag zien veranderen 
in de trendy clubscene van Leipzig… Dat 
klinkt toch als een land van melk en honing 
voor de muziekliefhebber? Is het ook. En dat 
allemaal tijdens een doodgewoon weekend. 
De klassieke muziekkalender voor 2021 en 
2022 breekt trouwens alle records. De focus 

industrieel architectuurterrein van 90 hecta
re. De KarlHeineStraße is het hart, u vindt  
er veel winkels en fabriekjes. Lekker blijven 
hangen daar kan ook, charmante cafés zat! 
Kunstliefhebbers halen hun hart op bij de 
voormalige katoenspinnerij (Spinnerei.de). 
Hier wonen en werken tegenwoordig meer 
dan honderd kunstenaars, zoals Neo Rauch 
en Michael Triegel. Verschillende keren per 
jaar openen de galerieën en studio’s van de 
oude spinnerij hun deuren. Leuk om rond te 
kijken op het terrein, de kunst te bewonde
ren, en wie weet kunt u wel een praatje maken 
met een van de de kunstenaars zelf. Nog  
een tip: bezoek vlakbij Kunstkraftwerk, een  
digital art centrum met schitterende ‘video
installaties’(Kunstkraftwerk-leipzig.de).

ZIN & LEIPZIG    

Links, met de klok mee: De voormalige katoenspinnerij is nu de thuisbasis van vele kunstenaars • Lekker 
slenteren door hippe wijkjes • Het kolossale oorlogsmonument (de ‘Völki’) ter herdenking van de Slag bij 
Leipzig in 1813. Vanaf hier heeft u een adembenemend uitzicht over de stad • De Mädler Passage

Links: Het Gewandhaus is de thuisbasis van het 
Gewandhausorchester. Achter de glazen pui  
de gigantische plafondschildering (700 m2!) van 
Sighard Gille. Boven: Grassi Museum

Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx

Wow, die 
passages in 

Leipzig. 
Winkelen in 
stijl heet dat
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ligt op Johann Sebastian Bach, Gustav Mah
ler, Felix MendelssohnBartholdy en Richard 
Wag ner (zie kader op rechterpagina). Want 
deze vier componisten zijn onlosmakelijk  
verbonden met Leipzig. De stad eert ‘haar’ 
muzikanten met festivals van topklasse waar 
gasten van over de hele wereld op af komen. 
Leipzig is hiermee dé ontmoetingsplaats voor 
liefhebbers van klassieke muziek.

KLEIN VENETIË
Na al deze indrukken vol winkelen, kunst en 
cultuur, even helemaal bijkomen? Ook dat 
kan in Leipzig. Midden in de stad bevinden 
zich tal van groene oases zoals het romanti

sche Johanna Park. Of ontspan op of aan het 
water. Er loopt meer dan 300 km water door 
de metropool en er zijn bijna 500 bruggen. 
Leipzig heeft niet voor niets de bijnaam ‘Little 
Venice’. Kiest u voor een begeleide boottocht 
of peddelt u liever zelf? Met een originele 
Venetiaanse gondel door de grachten kan 
ook! En als u nog niet uitgevaren bent: in de 
directe omgeving vindt u nog eens ruim twin
tig meren. Leipzig: verfrissend anders!

ZIN & LEIPZIG    

Nog veel meer info & tips vindt u op 
Leipzig.travel

Linksboven, met de klok mee: Groene oase midden in 
de stad: het Johanna Park • Leipzig per boot, zo 
ontdek je de stad met haar 500 bruggen • In de 
gondel langs de Buntgarnwerke • Restaurant 
Kaiserbad in het westen van de stad. Heerlijke plek!

Klassieke highlights in 2021 en 2022

1 2 3 4Mahler Festival 2021
■ mei 2021 
Van 13  24 mei 2021 staat het 
Gewandhaus in het teken van 
componist en dirigent Gustav 
Mahler. Een authentieke set
ting, want Mahler dirigeerde 
het Gewandhausorchester  
bijna dagelijks in de twee jaar 
dat hij in Leipzig woonde. In 
die tijd ook componeerde hij 
zijn eerste symfonie. 
Het programma van het Mahler 
Festival 2021 is een eerbetoon. 
Behalve het Gewandhaus
orchester voeren nog tien 
orkesten van wereldklasse 
Mahlers werk uit, zoals het 
London Symphony Orchestra, 
het Koninklijk Concert gebouw
orkest en de Wiener en 
Münchner Philharmoniker.  
Zij interpreteren niet alleen 
symfonieën, maar ook 
liederen cycli en kamermuziek.
Gewandhausorchester.de/
mahlerfestival

Tip: Er is nu al veel interesse 
voor de tickets. Voor een uit
verkochte voorstelling kunt u 
soms in combinatie met een 
hotelboeking nog kaartjes 
kopen: Leipzig.travel/mahler21

Wagner 22
■ juni en juli 2022
Richard Wagner werd geboren 
in Leipzig. Wagner 22 belooft 
een unieke ervaring te worden. 
De Leipzig Oper neemt het  
volledige werk van Wagner in 
haar repertoire op en voert het 
uit op een drie weken durend 
festival, van 20 juni tot 14 juli 
2022.  De opera’s worden 
gespeeld in de volgorde  
waarin ze werden gemaakt. 
Alleen de vier delen van Der 
Ring des Nibelungen staan  
op het programma als een 
gesloten cyclus. 
Wagner22.de

Niet wachten tot 2022? 
Wagnerfans kunnen eerder 
genieten van de complete 
‘Ring’ in april en mei 2021  
bij de Leipzig Oper. ■

 
Gaan!
Voor alle festivals zijn  
er reisaan biedingen op  
maat, uiteraard inclusief  
concertkaarten. Kijk op: 
Leipzig.travel/cityofmusic 

Bachfest
■ juni 2021
Wie Leipzig zegt, zegt Bach. 
Johann Sebastian Bach is hét 
zwaargewicht onder musici die 
de stad hebben gevormd. Hij 
werkte hier van 1723 tot 1750 
als Thomas cantor, de diri gent 
van het Thomanerchor. 

Op het jaarlijkse Bachfest 
krijgen zijn fans waar voor hun 
geld. De editie van 2021  
(11  21 juni) heeft als thema 
‘Verlossing’. Bachs Messias 
begint met een vierdaagse 
cyclus waarin wereldberoemde 
Bachtolken het levens verhaal 
van Jezus de Verlosser  
vertellen. Dat doen zij in 33 
cantates, drie oratoria én in  
de Matthäus-Passion. 
De elf concerten van de cyclus 
worden geleid door onder 
andere Ton Koopman, Masaaki 
Suzuki en HansChristoph 
Rademann. Bachs muziek  – 
uiteraard ook vertolkt door  
het Thomanerchor – zal de 
Bachpelgrims (ze komen van 
heinde en verre) tien dagen 
lang onvergetelijke ervaringen 
bieden. 
Bachfestleipzig.de

Mendelssohn Festtage
■ november 2021
Nog een groot musicus  
met een belangrijke  
Leipzigconnectie is Felix 
Mendels sohnBartholdy.  
Het MendelssohnHaus aan  
de Goldschmidtstraat 12 is  
het laatste privéadres van 
deze markante componist en 
muzikant. Hier overleed hij,  
al op 38jarige leeftijd. Tegen
woordig is het een museum,  
u kunt in de voormalige woon
ruimtes rondkijken. 

Mendelssohn wordt jaarlijks 
geëerd met concerten rond 
zijn sterfdag op 4 november. In 
2021 worden de Mendelssohn 
Festtage (31 oktober  7 
november) gepresenteerd 
door het Gewandhaus en het 
Mendels sohn Haus. 
Mendels sohns meesterwerken 
en muziek (de romantiek) 
staan centraal. Er zijn concer
ten door het Gewand haus
orchester (onder leiding van 
Andris Nelsons), maar ook 
koor en kamermuziek met 
topartiesten en ensembles.
Gewandhausorchester.de, 
Mendelssohn-haus.deNa alle  

indrukken is 
het lekker   

ontspannen 
op of aan het 

water
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