
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DAGEN TIROL –                  

Alpenländischer musikherbst 

 

U vindt hier informatie over o.a. Achensee, Ellmau en de artiesten 
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Algemene informatie 

Oostenrijk is een land in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen 

aan Zwitserland en Liechtenstein, in het noorden aan Duitsland en Tsjechië, 

in het oosten aan Slowakije en Hongarije en in het zuiden 

aan Italië en Slovenië. 

Oostenrijk ligt in de Alpen en heeft een oppervlakte van 83.871 km², waarvan 

slechts 32% onder de 500 meter ligt. De hoofdstad is Wenen, dat ook met 

afstand de grootste stad van het land is. Van de inwoners spreekt het 

merendeel Duits, dat ook de officiële taal is. 

De geschiedenis van Oostenrijk gaat terug tot de Romeinse tijd, maar het 

huidige Oostenrijk is een overblijfsel van het Keizerrijk Oostenrijk, dat in de 

19e eeuw tot de Europese grote mogendheden behoorde. Het land was van 

1867 tot 1918 onderdeel van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije en na 

de kortstondige Republiek Duits-Oostenrijk ontstond in 1919 de Eerste 

Oostenrijkse Republiek. Na de Duitse Anschluss en de bezetting door de 

geallieerden in de periode daarna, werd in 1955 Oostenrijk middels 

het Oostenrijks Staatsverdrag weer zelfstandig en werd de Tweede 

Oostenrijkse Republiek gevestigd. 

 

Weer en klimaat 

De zomers in Oostenrijk zijn gemiddeld warmer dan bij ons. Zelfs in de 

middelhoge berggebieden is het dan op veel dagen aangenaam warm en vrij 

zonnig. Op hoogtes van 1800-2000 meter en hoger zijn zomerse 

temperaturen zeer zeldzaam. Hier stijgen de temperaturen 's zomers niet zo 

ver als in de lagere gebieden. Er is een redelijke kans op neerslag, vooral in 

het zuiden en westen van Oostenrijk. In de berggebieden gaat regen dan 

regelmatig gepaard met onweer waarbij het in de dalen soms flink kan 

spoken en er bij pittige buien sprake kan zijn van grote hoeveelheden regen 

binnen vrij korte tijd. De meeste regen valt aan de noordzijde van de Alpen 

waar de depressies vanaf de Noordzee en Atlantische Oceaan opgevangen 

worden. 

Vanwege de hoeveelheden neerslag die in de zomer vallen kwalificeert het 

relatief warme en droge oosten van het land zich niet voor een mediterraan 

klimaat. 
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Achensee 

Het Achenmeer (Duits: Achensee) is een meer in de Oostenrijkse 

deelstaat Tirol. Het meer ligt dertig kilometer ten noordoosten van 

Innsbruck, ten noorden van Jenbach dat in het Unterinntal ligt. Samen 

met het Achental vormt het de grens tussen het Karwendelgebergte in 

het westen en de Brandenberger Alpen in het oosten. 

Het meer, gelegen op een hoogte van 929 meter, heeft een oppervlakte 

van 6,8 km², bij een lengte van negen kilometer en een breedte van één 

kilometer. Het is daarmee het grootste meer in Tirol. Op het diepste 

punt is het meer 133 meter diep. 

De Achensee werd oorspronkelijk naar het noorden ontwaterd via de 

Ache en de Isar. Sinds de bouw van een waterkrachtcentrale bij 

Jenbach in 1927 wordt het water echter hoofdzakelijk, via een 

hoogteverschil van 380 meter, in de Inn geleid. Als gevolg van de 

aangelegde stuwdam is de waterspiegel dusdanig verhoogd, dat het 

meer inmiddels een inhoud van 66 miljoen kubieke meter water heeft. In 

de winter wordt echter het waterpeil verlaagd, waardoor de precieze 

omvang moeilijk is vast te stellen. 

Ellmau 

Ellmau am Wilden Kaiser is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat 

Tirol, in het district Kufstein. Het ligt aan de zuidelijke voet van het 

Kaisergebergte en is een zowel in zomer als winter populaire 

toeristenplaats. 

Ellmau ligt niet ver van Kitzbühel. Het dorp ligt op 820 meter hoogte. 

Het hoogste punt van de gemeente is de Ellmauer Halt met 2344 meter. 

Ellmau behoort tot de grootste skigebieden van Europa, Skiwelt 

genaamd. 

Naast de wintersport biedt Ellmau in de zomer het Hexenwasser in Söll 

bij de kabelbaan van HochSöll, het interactieve park Alpinolino bij de 

kabelbaan van Westendorf en de Ellmi's Zauberwelt bij de 

Hartkaiserbahn in Ellmau. Er is er meer dan 400 kilometer aan 

wandelwegen, die men zonder begeleiding van een geoefend gids kan 

bedwingen. Bergbeklimmen kan men ook op de Wilder Kaiser, echter 

alleen onder leiding van een gids. 

Marc Pircher 

Marc Pircher (Ried im Zillertal, 22 april 1978) is een Oostenrijkse 

zanger gespecialiseerd in volkstümliche muziek enschlagers. Hij treedt 

vaak op als accordeonist. Al als kind speelde hij Steirische Harmonika 

en zat hij op de muziekschool. Later volgde hij lessen op 

de handelsschool. Inmiddels heeft hij al talrijke optredens op TV gehad 

en nam met succes deel aan diverse competities. 

In 2008 nam Pircher deel aan de ORF-dansshow Dancing Stars. Met 

zijn partner Kelly Kainz werd hij uiteindelijk vijfde van de tien koppels 

die deelnamen. 
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Kastelruther Spatzen 

De Kastelruther Spatzen kunnen als absolute koningen van de 

Duitstalige volksmuziek rekenen op heel wat nationaal en internationaal 

succes. Geen betere muzikale vertegenwoordigers van Zuid-Tirol en de 

Oostenrijkse bergen als de Kastelruther Spatzen. Sinds ze in 1983 

begonnen met muziek maken, hebben ze zowat elke prijs en elke 

onderscheiding gewonnen die er maar te winnen valt. Zo kregen ze 

maar liefst 9 keer de ‘Echoprijs’, dé meest begeerde erkenning die de 

Duitse radio- en platenindustrie uitreikt. 

Ze brachten sinds hun ontstaan 32 studioalbums uit, waarvan de meeste 

bekroond zijn met goud, platina en veelvouden. Ook het meest recente 

studioalbum ‘Hand auf’s Herz’ (2011) was weer een schot in de roos. 

In de muziek van de Kastelruther Spatzen herken je meteen de sfeer 

van Tirol, van Oostenrijk, en van hun heimat Kastelruth. De band bestaat 

uit muzikale vrienden die al jaren muziek maken; eenvoudig maar wel 

met klasse en vooral in grote harmonie. Het publiek geniet wanneer de 

Kastelruther Spatzen hun grote hits en absolute klassiekers zingen, 

zoals ‘Das Mädchen mit den erloschenen Augen’, ‘Die kleine Bianca’, 

‘Komm nimm mich doch mit’, ‘Eine weise Rose’, ‘Der rote Diamant’, 

‘Atlantis der Berge’ e.v.a. 

Francine Jordi 

Francine Jordi (Richigen (Worb), 24 juni 1977) is een Zwitserse 

zangeres. Als jong meisje zong ze al voor de Japanse toeristen in 

Interlaken. 

Met deze muzikale achtergrond won ze de Duitse Grand Prix der 

Volksmusik in 1998. Vanaf dat moment werd Francine een grote ster in 

Zwitserland met gouden platen, hoge noteringen in de hitparade en 

tournees door de Duitstalige landen. Ze presenteerde ook een 

televisieshow voor de Duitse Das Erste. 

In 2002 vertegenwoordigde ze Zwitserland op het Eurovisiesongfestival 

in Talinn met een Franstalig lied getiteld "Dans le jardin de mon âme". 

Saso Avsenik 

Slavko Avsenik is een legende van de volksmuziek, de uitvinder van het 

unieke muzikale stijl Oberkrainer en componist van de beroemde 

trompet echo. Nu zijn kleinzoon genoemd Saso in zijn voetsporen treedt  

gaan passie en jeugdige energie samen met zijn band "Saso Avsenik en 

zijn Oberkrainer" de muzikale erfenis van zijn grootvader op. 

Jong, sympathiek en goed gehumeurd zijn de zeven muzikanten die 

spelen in een typische Oberkrainerbesetzung presenteren: met 

accordeon, klarinet, trompet, bas, gitaar en natuurlijk met hun zang 

hebben ze de harten van de volksmuziek-fans stormenderhand 

veroverd. Het succes liet niet lang op zich wachten. Deze jonge band 

blaast nieuw leven in de wereld van de volksmuziek. Hun concerten zijn 

altijd een leuk feest van goede humor, vol met prachtige melodieën en 

zwierige ritmes. 
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Die Amigos 

Het meest succesvolle Schlagerduo ooit! 

Bernd en Karl Heinz. Die Amigos. 

 

Sinds hun grote internationale doorbraak, een aantal jaren geleden, zijn 

ze niet meer weg te denken uit de Schlager en Volkstümliche Schlager. 

Meer dan 6 miljoen keer gingen hun albums al over de toonbank en de 

prijzen die ze ondertussen gewonnen hebben zijn niet meer te tellen. De 

Echo, De Krone der Volksmusik, de Goldene Tulpe… en zo kunnen we 

nog wel even doorgaan.  

 

Die Edlseer 

De vier jongens uit Stiermarken weten het publiek steeds weer te 

inspireren. begrijpen het voor 20 jaar nu, als slechts een paar folk 

artiesten aan het publiek steeds weer te inspireren.  

 "Het Austria merk is gewoon wereldgoed, het is een klein land - maar 

een zeer fijn! We zijn erg trots op Oostenrijk en samen met onze 

componisten, besteden we veel tijd om onze liefde door een zeer zinvolle 

teksten uiten" doorgebracht, illustreert frontman Fritz Kristoferitsch. 

Maar wat is het geheime recept van het voortdurende succes? "Ons 

succes kan worden toegeschreven aan vele redenen," zegt Fritz 

Kristoferitsch het succesverhaal. "Natuurlijk is het zelfs onze toewijding. 

Maar zonder het beetje geluk en de innerlijke tevredenheid en 

bescheidenheid zouden we niet zo ver gekomen. Hartstochtelijk 

benaderen we elk nieuw muzikaal project. Het feit dat we nu ook geld 

verdienen, is niet veel meer dan een mooi neveneffect." 

 

Beatrice Egli 

Beatrice Egli (geboren 21 juni 1988 in Pfäffikon , Zwitserland ) is een 

Zwitserse zangeres en de winnaar van seizoen 10 van de Duitse muziek 

concurrentie Deutschland sucht den Superstar. Ze is een zangeres van 

de Duitse Schlagermuziek. Egli werd de tweede deelnemer van 

Zwitserland om de titel te winnen na de andere Zwitser, Luca Hänni. Als 

winnaar, kreeg ze een platencontract bij Universal Music Group en € 

500.000 (na belastingen € 260.000). Ze verkocht meer dan 717.500 

records in Duitsland , Zwitserland en Oostenrijk . 
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Hansi Hinterseer 
 

Hansi Hinterseer (Kitzbühel, Tirol, 2 februari 1954) is een Oostenrijkse 
schlagerzanger, presentator, acteur en voormalig skiër. 
 
Hansi Hinterseer is een absolute megaster in Oostenrijk en ver daarbuiten. 

Hij werd zanger na een succesvolle skicarrière en zag zijn muzikale loopbaan 

een hoge vlucht nemen na zijn eerste optreden in 1994 in het in het hele 

Duitstalige gebied uitgezonden tv-programma ‘Musikantenstadl’ van de ORF. 

Sindsdien behaalde de immer goedlachse Hansi met zijn albums 30 keer 

goud en platina in Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland. Ook voor zijn werk 

als showmaster kent hij grote waardering. 

 

 

 

 

Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze 

graag tegemoet. 

U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 
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