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HESSENPARK AÇIK HAVA MÜZESİ 

BAŞKA SORUNUZ VAR MI?
Freilichtmuseum Hessenpark GmbH
Laubweg 5, 61267 Neu-Anspach/Taunus
Telefon: 06081 588-0
E-posta: service@hessenpark.de
www.hessenpark.de

ZİYARET SAATLERİ + GİRİŞ ÜCRETLERİ
Müze, Mart ayından Ekim ayına kadar her gün  
09.00–18.00 saatleri arası açıktır (son giriş saati: 
17.00). Normal tarifeden başka indirimler, ayrıca aile 
ve grup fiyatları vardır. Saat 16.00’dan sonra ucuz 
mesai bitimi tarifeleri vardır. Güncel ücretlerimizi 
internette bulabilirsiniz. Park, kış aylarında sadece 
hafta sonları 10.00–17.00 saatleri arasında açıktır 
(son giriş saati: 16.00).

ARTIK HİÇ BİR ŞEYİ KAÇIRMAYIN
Hessenpark Açık Hava Müzesi bülteni sizi yeni 
gelişmeler, güncel olaylar ve etkinlikler konusunda 
bilgilendirir. www. hessenpark.de linkini tıklayarak 
veya newsletter@hessenpark.de adresine bir e-posta 
göndererek kayıt olabilirsiniz.

Hessenpark hakkında bilgileri ve  
fotoğrafları Facebook ve İnstagram’da da 

bulabilirsiniz. 

Bize katılın  
ve resimlerinizi 
#hessenpark  

hashtag’i ile  
paylaşın.



KULAKLARINIZI DİKİN, 
GÖZLERİNİZİ DÖRT AÇIN!
Hessenpark Açık Hava Müzesi misafirlerini, Hessen  
eyaletindeki eski zamanlardaki gündelik yaşam  
kültürünü keşfedecekleri bir yolculuğa çıkartıyor. 

AÇIK HAVADA TARİH!

Bir açık hava müzesinin en özel yanı, sergilenen  
objelerin ev, atölye, ağaç, tarla ve hatta canlı hayvan 
olmasıdır. Ziyaretçiler bütün bunların ortasında sergileri 
gezerek, tiyatro gösterilerini izleyerek, atölyelere, ahırlara, 
bahçelere ve mutfaklara göz atarak, atölye çalışmaları 
yaparak, geleneksel lokantada yemek yiyerek,  
pazarlarda ve hatta düğünlerde ve vaftiz törenlerinde 
şölenlere katılarak tarihi çok yakından yaşama imkânını 
bulurlar.

HER İKİ ELİNİZLE

Anlamak elle dokunmakla başlar – en iyisi iki elle birden 
kavramaktır. Bu nedenle eski zamanların günlük yaşam 
kültürünü sadece kolay anlaşılır bir şekilde sergilemeye 
değil, aynı zamanda her yaştan ziyaretçinin (inter)aktif 
katılımını sağlamaya da büyük önem veriyoruz. 

BAKIŞI KESKİNLEŞTİRMEK:
DÜNDE KALAN BUGÜN

Bu soru öncelikle özel sergilerde ele alınır. Bu sergilerde 
sanatçılar kırsal hayata dair görüşlerini takdim ederler, 
teknik gelişmeler izlenebilir ve toplumsal konular kreatif 
bir şekilde işlenir.

HESSENPARK AÇIK HAVA MÜZESİ
D Kuruluş: 1974
D Toplam alan: 65 hektar
D 100’den fazla ahşap karkas bina 
D  Günlük hayata ait yaklaşık 200 bin  

objeden oluşan koleksiyonlar
D  100’den fazla çiftlik hayvanını barındıran 

Arche-Park
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PAZAR YERİ

ORTA HESSEN

ATÖLYELER

KUZEY HESSEN

REN-MAIN

DOĞU HESSEN

GÜNEY HESSEN
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AYRICA: 
MÜZEDE PEYZAJ 

Buyurun: Goldparmäne, Gewürzluiken ve Kaiser  
Wilhelm. Hessenpark’ta eski elma çeşitlerinin ve kültür 
bitki türlerinin büyük bir çeşitliliğini bulabilirsiniz. 
Tarlaları, orman ve otlakları, bostanları, çayırlık alanları, 
meyve bahçeleri ve bir üzüm bağıyla eski Hessen’in tarihî  
kültürel peyzajını müzecilik anlayışıyla keşfedin.

HAYVANLARA DAİR: 
HESSENPARK İÇİNDEKİ NUH’UN GEMİSİ 

Vorwerk tavuğunun gıdakladığı ve Rhön koyunun 
otladığı yerde – Hessenpark’da 11 eski evcil hayvan ırkına 
ait yaklaşık yüz kadar hayvan yaşamaktadır. Bunların 
pek çoğu artık nadir bulunan ırklardır, hatta bazılarının 
soyları tükenmiştir. Hedefli bir üretme programıyla 
eski çiftlik hayvanı ırklarının çeşitliliğinin korunmasına 
yardımcı oluyoruz. Bu nedenle 2012 yılından beri  
Arche-Park sertifikasına sahibiz.

AYAKLARIN  
TAŞIYABİLDİĞİ KADAR …
Çoğunlukla geniş ve rahat yollarda Hessen’i bir uçtan 
diğerine gezebilirsiniz: Beş bölgesel yapı grubu ve iki özel 
yapı grubu, size Hessen’in değişik bölgelerindeki inşaat ve 
konut kültürünün karakterini tanıtıyor. Atölyelerde eski 
zamanların iş hayatına dair fikir ediniyorsunuz. Pazar 
meydanındaki 26 adet ahşap karkas ev, içindeki sanat  
sergileri ve tarihsel objeler ile merakınızı körüklüyor – 
aynı zamanda burada bulunan küçük dükkânlar,  
yiyecek içecek mekânları ve banklar dinlenmenize ve 
rahatlamanıza imkân veriyor.
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19. YÜZYIL, DOĞU HESSEN
Bir kırmızı dağ sığırı çorak tepelerde:
O vakitler büyük ailelerin hayat sigortası
idi, bugün ise neredeyse soyu tükenmiş.

BİRİNCİ ELDEN  
SÜRPRİZ BİLGİLER

1927, ORTA HESSEN
Sobanın üzerindeki düdüklü çaydanlık ötüyor.
Döşeme tahtaları her adımda gıcırdıyor. Ne?
On bir kişi mi yaşadı burada? Daracık yatakta 
iki kişi mi yattı?

1900 ATÖLYELER 
Parmaklar arasına yapışan katı balçık. 
Ahşap çatının altında koca bir yığın kuruyan 
tuğla. Efendim? Bir işçi 10 saatte 2 bin, 3 bin 
tane tuğla mı yapıyormuş? Takdire değer!


