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Dragim članicam in članom društva, spoštovanim kolegom in kolegicam
vodstvom slovenskih muzejev in galerij!

ter cenjenim

Prišla je težko pričakovana pomlad in z njo čas, ki bi ga glede na številne pobude našega
članstva tokrat radi namenili strokovnemu izobraževanju in seveda tudi našemu druženju!
Na izvršnem odboru SMD smo sklenili, da v mesecu maju obiščemo Mozartovo mesto
Salzburg. K tej odločitvi so nas spodbudili tudi gostje letošnjega prvega Muzeoforuma iz
deželnega muzeja SMCA - Salzburger Museum Carolino Augusteum. Z veseljem nas bodo
sprejeli v svojih novih muzejskih prostorih v Novi rezidenci in nas popeljali po razstavi
»Viva! MOZART!«, s katero so se vključili v praznovanje 250- letnice Mozartovega rojstva.
Da bi imeli več časa za obisk številnih kulturno zgodovinskih znamenitosti, ki jih nudi
Salzburg z bližnjo okolico, smo najprej razmišljali o dvodnevni ekskurziji, a v želji, da bi se
nam pridružili v čim večjem številu, smo se odločili za enodnevni izlet, in sicer
v petek, 26. maja 2006.
Organizacijo strokovne ekskurzije smo zaupali agenciji MAONA v Piranu, ki je pripravila
dogovorjeni program in bo zbirala naše prijave.
V priponki vam pošiljamo program ekskurzije. Stroške v višini 9.000 sit boste lahko
poravnali preko položnice, ki jo boste prejeli v nekaj dneh po prijavi.
Zaradi lažje organizacije našega potovanja vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite direktno
na njihov naslov, po telefonu, faxu ali po elektronski pošti, najpozneje do 29. aprila 2006!
V pričakovanju vašega velikega odziva in prijetnega druženja v Salzburgu vas lepo
pozdravljamo!
dr. Andrej Smrekar
predsednik

EKSKURZIJA SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA
Obisk Mozartovega mesta in razstave ''Viva!MOZART!''...

Salzburg
petek, 26. maj 2006
Doživljajska razstava ''Viva!MOZART!'' je na ogled v prenovljeni Novi
rezidenci. Razstava je posvečena glasbenemu velikanu Mozartu ob 250-letnici
njegovega rojstva. Koncept razstave je zasnovan kot izjemno rojstnodnevno
slavje z Mozartovimi sodobniki, prijatelji, družino… Predstavljeni so dragoceni
dokumenti, notni zapisi in vrsta interaktivnih pomagal za polno in doživeto
spremljanje razstave.
PROGRAM EKSKURZIJE:

Odhod avtobusa ob 07. uri iz Ljubljane (Kongresni trg). Vožnja skozi Karavanški
predor do Salzburga. Letos je v Salzburgu še posebej praznično, saj mesto
praznuje 250 - obletnico Mozartovega rojstva. Ogled Mozartovega mesta in
njegovih znamenitosti: Mozartov trg z njegovim kipom, Mozartova rojstna
hiša na Getreidegasse, salzburška katedrala, v kateri je bil krščen… Po želji se
lahko povzpnemo na trdnjavo Hohensalzburg, od koder bomo imeli lep razgled
na mesto in okolico.
Obisk Salzburger Museum Carolino Augusteum v Novi rezidenci. Tam so na
predvečer 250-letnice Mozartovega rojstva odprli razstavo z naslovom
''Viva!MOZART!''. Posebnost razstave so številni originalni notni zapisi, ki so jih
za ta namen posodile pomembne javne in zasebne zbirke s celega sveta. Med
notnimi zapisi posebej izstopa tisti z oznako KV 1, ki velja za prvo ohranjeno
Mozartovo delo. Razstava je osredotočena na skladateljevo osebnost in čas v
katerem je živel. Številni dokumenti in predmeti prikazujejo Mozarta takšnega
kot je bil.
Srečanje s kolegi muzealci iz omenjenega muzeja, ki so bili gostje letošnjega
prvega spomladanskega srečanja v okviru Muzeoforuma.
Po ogledih in srečanju sledi vožnja proti domu, prihod domov, v poznih večernih
urah.

CENA: 9. 000 SIT, ob prijavi 45 oseb
CENA VKLJUČUJE: prevoz z modernim turističnim avtobusom, vodenje
turističnega vodnika, zavarovanje potnikov in organizacija potovanja.

INFORMACIJE in PRIJAVE:
MAONA d.o.o., Cankarjevo nabrežje 7, 6320 Piran,
Tel.: 05 673 45 20 ali 05 674 03 63; fax: 05 673 45 19
e-mail: maona@siol.net

