Evenementen langs de Duitse Sprookjesroute
2022
Let op: Door de corona-pandemie vinden veel evenementen dit jaar niet
plaats en als voorzorgsmaatregel zijn veel musea enz. tot nader order voor
het publiek gesloten.
De actuele informatie over de situatie rond het corona Virus vindt u op:
https://www.deutschemaerchenstrasse.com/de/veranstaltungen/veranstaltungskalender/
Laat u inspireren!
De Duitse Sprookjesroute heet u binnen hopelijk niet al te lange tijd weer van
harte welkom!
De sprookjes boeken van de gebroeders Grimm zijn Werelderfgoed.
Sommige sprookjes zijn typisch duits andere vooral cultureel erfgoed uit de
tijd van de romantiek. De meesten sprookjes van de gebroeders Grimm zijn
echter dierbare herinneringen uit onze kinderjaren. Voor de Unesco waren ze
zo belangrijk dat 17 juni 2005 alle sprookjes op de Werelderfgoedlijst werden
geplaatst. Het was het „Kasseler“sprookjesboek met talrijke notities van Jacob
en Wilhelm Grimm, dat officieel op de werelderfgoedlijst werd opgenomen.
Inderdaad behoort deze sprookjesverzameling tot de bekendste en meest
gelezen boeken uit de duitse culturele geschiedenis. Ze werden vertaald in
meer dan 160 talen over de hele wereld.
De broers Jacob (1785 – 1863) en Wilhelm (1786 – 1859) waren niet alleen
maar verzamelaars, ze waren ook taalwetenschappers. Hun taalonderzoek
ging tot ver over de grenzen van Duitsland.
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Wat valt er jaarlijks langs de Duitse Sprookjesstraat te
beleven?
Bodenwerder
Openlucht theater de „Baron van Münchhausen“: mei t/m oktober, elke eerste zondag
van de maand.
14.00 uur muzikale opvoering door de muzikanten van Münchhausen
15.00 uur theater opvoering van Münchhausen
De opvoering van Münchhausen “de Leugenbaron“ en zijn tafelronde, vindt plaats voor
het stadhuis. www.muenchhausen-spiel.de

Bremen
Openlucht sprookje “de Bremer Stadmuzikanten“: mei t/m september, zondags
12.00 uur op het hof van de Dom.
De Bremer Stadmuzikanten vertellen voor de historische kulisse van de Dom hun
persoonlijke geschiedenis. Met veel esprit en muziek laten de toneelspelers van het
Bremer Waldau-Theater dit sprookje werkelijkheid worden. www.bremen-tourismus.de

Gudensberg
Vanaf het voorjaar tot de herfst wordt in het openluchttheater een attractief programma
aangeboden. www.gudensberg.de

Hameln
De Rattenvanger van Hamelen – openlucht theater: 15 mei t/m 18 september,
zondags 12.00 uur. Imposante opvoering van de Rattenvanger en zijn gevolg in de
prachtige oude binnenstad.
Rattenvanger musical „Rats“: mei t/m september, woensdags 16.30 uur.
(de exacte timing moet nog worden bepaald)
Een muzikale, humoristische en peppige interpretatie van de sage.
Alle opvoeringen worden live vertoond op het terras van het “Hochzeitshaus” midden in
de oude binnenstad met haar kleurrijke vakwerkhuizen. www.musical-rats.de

Hanau
Gebroeders Grimm Sprookjes Festival:14 mei t/m 31 juli
De enscenering van het sprookjesfestival met prachtige kostuums en decor vindt plaats
voor de romantische coulisse van het Paleis Philippsruhe. www.festspiele.hanau.de
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Hann. Münden
Spreekuur bij dokter Eisenbart: zaterdagen 1 mei en 1 oktober , 13.30 uur
Dokter Eisenbart en zijn bedienden genezen patienten uit het publiek.
Het Klokkenspel in de stadhuisgevel is driemaal dagelijks, 12.00, 15.00 en 17.00 uur te
horen. www.hann.muenden-tourismus.de

Kassel
Gebroeders Grimm Sprookjes Musical: vanaf juli t/m augustus
Gespeeld wordt in de “Botanischer Garten Kassel” bij het Schloss Schönfeld. In deze tijd is
er voor kinderen van alles te beleven, er zijn lezingen, filmen worden vertoond en er zijn
tentoonstellingen op verschillende locaties.
Informaties: Telefoon +49 (0) 561/7 01 87 22 of 7 01 87 18
www.brueder-grimm-festival.de

Polle
Assepoesteropvoering: mei t/september, elke 3. zondag van de maand, 14.15 uur.
De opvoeringen vinden in de sprookjesachtige omgeving van de romantische burchtruine
Polle plaats.
Voor meer informatie kunt U bellen +49 (0) 55 35/4 11, www.muenchhausenland.de

Steinau a. d. Straße
„Theatrium Steinau“: het hele jaar door
In de vroegere stal van het renaissancepaleis Steinau betoveren verschillende
sprookjesvoorstellingen bijna dagelijks kinderen en volwassenen. s’Maandags is rustdag.
Informaties: Telefoon +49 (0) 66 63/2 45, www.theatrium-steinau.de

Trendelburg
Van maart t/m oktober, elke zondag om 15.00 uur laat Raponsje haar gouden vlechten
vallen uit het raam van de toren naar de prins die vol verlangen naar haar staat te wachten.
www.burg-hotel-trendelburg.com
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Fabelachtig & Bezienswaardig
Alsfeld
In het Alsfelder Sprookjeshuis, een vakwerkhuis uit 1628, ontdekt U de wereld van de
sprookjes. Op de tweede etage kunt U poppenhuizen bewonderen die twee eeuwen oud
zijn. Er is een extra kamer waar een echte sprookjesvertelster aan verschillende termijnen
voorleest.
Informaties: telefoon +49 (0) 66 31/9 11 02 43, www.alsfeld.de

Bad Oeynhausen
Duits Sprookjesmuseum, woensdag t/m zondag, 10.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 uur.
Het museum neemt je mee in de wereld van kobolden, reuzen en geesten, waarover onze
voorouders schilderden eeuwenlang verhalen. Maak kennis met geesten, machtige
tovenaars en het diepe, donkere bos - in de tentoonstelling en via onze verhalenvertellers.
Storytelling uur elke 1e vrijdag van de maand.
Voor verdere informaties: telefoon +49 (0) 57 31/14 34 10 www.badoeynhausen.de

Bad Wildungen – Bergfreiheit
Op bezoek bij Sneeuwwitje in de mooiste tuin van Hessen.
Het hele jaar door vinden midden in het dorp, in het liefdevol ingerichte
„Sneeuwwitjehuis“, rondleidingen en sprookjesavonden voor jong en oud, en speel-en
knutselmiddagen plaats.
Voor meer informaties: +49 (0) 56 21/9 65 67-41, www.bergfreiheit.de

Bodenwerder
Münchhausenmuseum, april t/m oktober dagelijks van 10.00 – 17.00 uur.
Veel, wat in dit mooie museum tentoongesteld wordt, herinnert aan de leugenbaron.
Het grottenpaviljoen in de Münchhausen-Berggarten is elke 3. zondag van mei t/m
september geopend.
Belefenisdagen met rondleidingen en verhalen zomer-en winter rodelbaan
Weserbergland. Het hele jaar door een attractief rodelprogramma, www.bodenwerder.de

Ebergötzen
Molenmuseum „Wilhelm-Busch-Mühle“: het hele jaar door te bezichtigen.
In deze oude Molen hebben Wilhelm Busch en zijn vriend Erich Bachmann de wilde
streken van Max en Moritz tot leven gewekt.
Telefoon +49 (0) 55 07/71 81, www.wilhelm-busch-muehle.de
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Fürstenberg
Porseleinmanufactuur Fürstenberg
Deze porseleinmanufactuur, die 1747 in Fürstenberg aan de Weser werd gegrond,
behoord tot de oudste en gerenomeerdste porseleinfabrieken van Europa. Het onder
monumentenzorg staande paleis in Weserrenaissance stijl bied een veelvuldig programma
met cultuur, geschiedenis, inkoopmogelijkheden en culinarische spezialiteiten. Het in het
paleis bevindende museum, de maufactuur met verkoop en het atelier voor bezoekers
beloven een spannende reis in de wereld van de porseleinmanufactuur.
Een attractief jaarprogramma met speciale tentoonstellingen, konzerten, workshops en
feesten. Telefoon +49 (0) 52 71/40 11 61, www.fuerstenberg-porzellan.com

Heilbad Heiligenstadt
Bornhagen – Burcht Hanstein
Al van ver kunt U de romantische ruine “Burcht Hanstein” in heel haar pracht zien. Het is de
parel van verschillende burchten en paleizen in het Eichsfelder Werradal.
Konzerten in de ridderzaal mei t/m december Telefoon: +49 (0) 36 06/61 25 38 of 6 13 11

Hessisch Lichtenau
Vrouw Holle uit het sprookje van de Gebroeders Grimm, was schikgodin, helpster, fee,
oermoeder, heks en vriendin in nood. Dit alles leer je in het vrouw Holle museum,
geopend elke zondag 14.-17.00 uur. Maak een wandelingetje door het vrouw Holle park.
Telefoon +49 (0) 56 02/8 07-147, www.hessisch-lichtenau.de

Hessisch Oldendorf
Duik in de spannende wereld van de Schillatgrot
De grot is 180 meter lang en 45 meter diep onder de aarde; de bezoekers kunnen hier
indrukwekkende stalagmieten, stalactieten en andere steenformaties zien. Verder is er een
tentoonstelling met een grote verzameling van exponaten. Een indrukwekkende 3-Ddiashow toont de bezoekers de grotten van de ernaast liggende Riesenberggrot.
Openingstijden: vrijdag tot/met zondag van 10.00 – 17.00 uur, voor groepen dagelijks van
10.00 – 17.00 uur bij aanmelding. Telefoon +49 (0) 51 52/78 21 64, www.schillathoehle.de

Hofgeismar – Sababurg
Doornroosjepaleis Sababurg met het Burchthotel.
Het hotel is tot 2025 gesloten wegens ingrijpende renovaties. www.erlebnis-sababurg.de
Dierenpark Sababurg;het hele jaar open. Het oudste dierenpark van Europa met een
bosbouw en jachtmuseum. Een roofvogel station is gelegen op de hellingen van de
Burchtheuvel. Van midden april t/m eind oktober zijn hier drie maal dagelijks vlucht
demonstraties. Het natuurreservaat Urwald Sababurg, Koetstochten.
Telefoon dierenpark: +49 (0) 56 71/80 01-22 51, www.tierpark-sababurg.de
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Kassel
Museum: GRIMMWELT Kassel
Hier worden alle aspecten van het leven en werk van de gebroeders Grimm belicht, van de
sprookjes en het Duitse woordenboek en de grammatica tot aan de politieke activiteiten
van de beide broers. De informatie wordt op allerlei manieren gepresenteerd. Zo zijn er
naast waardevolle originelen ook artistieke installaties en doe-activiteiten.
De GRIMMWELT richt zich zowel op kinderen als ouderen, gezinnen en schoolklassen,
toeristen en mensen uit de eigen regio, experts en leken, kunstliefhebbers en
sprookjesliefhebbers.
De GRIMMWELT is de nieuwe thuisbasis van de 'kinder- en huissprookjes' van de
gebroeders Grimm, die op de werelderfgoedlijst voor documenten van de UNESCO staan.
Telefoon +49 (0) 5 61/5 98 61 90, www.grimmwelt.de

Kassel – Wilhelmshöhe
Een gedeelte van de waterkunsten wordt momenteel gerenoveerd.
Europa’s grootste en eenmalige Bergpark-Wilhelmshöhe in romantische natuur met de
fascinerende Waterkunsten, die bij het Hercules monument beginnen. Zijn UNESCO
Werelderfgoed. Wilhelmshöher Waterkunsten: 1 mei t/m 3 oktober, elke woensdag,
zondag en feestdagen van 14.30 – 15.30 uur.
Verlichte waterkunsten iedere 1. zaterdag van de maand van juni t/m september bij het
invallen van de duisternis. www.wilhelmshoehe.de, www.kassel.de

Knüllwald
Wildpark Knüll: februari t/m oktober
In het 50 hectaar grote wildpark zijn mooi wandelpaden aangelegd. In hun behuizingen
kunt U 40 diersoorten bekijken. Telefoon: +49(0)5681/2815, www.wildpark-knuell.de

Oberweser – Gieselwerder
De molenplaats „Der Mühlenplatz“
In het openluchtmuseum „Der Mühlenplatz“ in Gieselwerder zijn historische molens,
burchten en paleizen in miniatuur te zien.
Telefoon +49 (0) 55 72/15 10, www.oberweser.de

Steinau a. d. Straße
Broeders Grimm Huis: hele jaar geopend.
De permanente tentoonstelling vertelt over het leven en werken van de gebroeders
Grimm, waarbij de tijd van hun jeugd, die ze aan de Main en Kinzig doorbrachten en de
sprookes en sagen het grootste deel uitmaken. Regelmatig wisselende exposities.
Telefoon +49 (0) 66 63/76 05, www.steinau.de
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Pretpark Steinau: dagelijks van Pasen t/m midden oktober
Dierenpark, Steinau-treintje en vele andere attracties.
Telefoon +49 (0) 66 63/68 89, www.erlebnispark-steinau.de
Druipsteengrot “Teufelshöhle”: april t/m 31 oktober. Rondleidingen zaterdags, zondags
en feestdagen. Het is de enigste druipsteengrot in Hessen en ongeveer 2,5 mio. jaren oud.
Informatie: VVV Steinau +49 (0) 66 63/9 63 10, www.steinau.de

Weser / Fulda scheepvaart
Boottochten door het idyllische Weserbergland en het romantische Fuldadal, maart t/m
oktober. Informaties: Boottochten op de Weser; “Flotte Weser”,
telefoon +49 (0) 51 51/93 99 99, www.flotte-weser.de

Informaties van de organisatoren en leden van de Duitse Sprookjesstraat, voor de
korrektheit kan men niet garanderen, ondertekend Deutsche Märchenstraße e. V.
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