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Pressemeddelelse 
 

8. Maj 2011 

 

De 9 historiske byer i Niedersachsen indbyder til kultursommer 

med et væld af højdepunkter  

 

De 9 historiske byer i Niedersachsen, Braunschweig, Celle, Göttingen, 

Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg og Wolfenbüttel, indbyder 

fra maj til oktober til et væld af kulturarrangementer og spændende 

oplevelser. Book Citytrips fra 99 Euro 

 

Hannover (9 byer). Gammel og fuld af historie(r) - på en gang ung og fuld af inspiration. 

De 9 historiske byer i Niedersachsen, Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, 

Hannover, Hildesheim, Lüneburg og Wolfenbüttel satser hele året på kultur, attraktive 

festivaler og levende historie. Man får ekstra meget ud af et besøg i de kommende 

måneder, hvor der i de 9 byer foregår en række spændende arrangementer. Også i VW-

byen Wolfsburg skriver man kultur med store bogstaver.  

 

I Niedersachsens hovedstad, Hannover, kan man med den 22. internationale 

fyrværkerikonkurrence (12.5., 9.6., 25.8., 8. und 22. 9.12) og KunstFestSpillene 

Herrenhausen, der omfatter musikteater, Opera, Koncerter og andre forestillinger fra 

barok til det moderne opleve hele to højdepunkter i historiske kulisser. Welfebyen 

Braunschweig indbyder med den internationale teaterfestival „Teaterformer“ (31.5.–

10.6.12) og operaen „Den solgte brud“ (30.6.–16.7.12) i en open air-iscenesættelse på 

Burgplatz til to kulturelle højdepunkter. I Bindingsværksbyen Celle kan internationale 

besøgende opleve kunst- og håndværkermarkedet (26.–28.5.12) og ikke mindst Celles 

ansete hingstparade (29.–30.9. und 6.-7.10.12). Og i universitetsbyen Göttingen står bl.a. 

de internationale Händel-Festspil (17.–18.5.12) og den 16. Innenhof-Teater-Festival (7.–

9.9.12) på kulturprogrammet.  
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På den internationale UNESCO-verdensarvdag tilbyder Goslar i Harzen byrundvisninger, 

oplevelsesture, musik og meget andet i sin gamle bydel, der hører til verdenskulturarven, 

ligesom man kan besøge minen Rammelsberg, der også hører til seværdighederne. 

Hameln ved floden Weser, berømt for eventyret om rottefængeren, frister store og små 

besøgende med Rottefænger-friluftteater (23.5.–06.05.-bis 16.09), hvor der er gratis 

adgang. Fra 18. august til 16. september bliver Hameln skueplads for den mysteriøse 

historie „Den kvindelige pave“. Den succesrige fortælling om legenden - alene bogen er 

solgt i mere ned 5 millioner eksemplarer - vil som musical fortrylle publikum i teatret i 

Hameln.  

 

I UNESCO verdensarvbyen Hildesheim kan man dette år blandt andet opleve Musikdage 

på Markedspladsen (juni til august), mens fortiden kaldes til live igen i Lüneburg med den 

32. internationale hansestadsdag (28.6. – 1.7.12). Wolfenbüttel satser med sin 

Wolfenbütteler Kultursommer 2012 (14.7.–2.9.12), som er en årlig open-air-festival, der 

sprænger alle kulturskranker, på såvel national som international kultur. Også VW-byen 

Wolfsburg satser på kultur. Det viser alene de internationale 10. Movimentos Festuger 

med danseforestillinger, klassisk musik og jazz (frem til den 20.5.12) samt 

sommeriscenesættelsen 2012, hvor VW's bil-oplevelsescenter forvandles til en mediterran 

verden. Man kan læse mere om alle kulturarrangementer, festivaler, events etc. i de 9 

historiske byer i Niedersachsen på www.9cities.de. 

 

Attraktive rejsepakker til de 9 byer fra 99 Euro 

 

Fakta: Den attraktive oplevelses-rejsepakke til de 9 historiske byer i Niedersachsen, 

Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg og 

Wolfenbüttel kan bookes fra 99 Euro. Alle byer ligger langs den nordtyske motorvej A7 og 

ligesom Wolfsburg med bilbyen kun godt to timer i bil fra den dansk-tyske grænse eller fra 

færgen i Puttgarden eller Rostock. De attraktive pakkeløsninger inkluderer en til to 

hotelovernatninger, morgenmadsbuffet og spændende byopdagelsesture. Yderligere 

informationer og booking på www.9cities.de.  
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Yderligere informationer om Niedersachsens 9 historiske byer med attraktioner, 

arrangementer og juletilbud på www.9cities.de  

 

Kontaktperson for pressen:  

 

Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar,  

Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg,  

og Wolfenbüttel: 

 

de_9 byer i Niedersachsen  

Frau Petra Sievers 

Hannover Marketing & Tourismus GmbH  

Vahrenwalder Straße 7 

D-30165  Hannover 

Tlf.: +49 (0)511-16849746  

Fax: +49 (0)511-16849779 

E-Mail: 9cities@hannover-tourismus.de 

www.9cities.de  
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