Beleef Pforzheim

- een stad vol hoogtepunten!

Wij danken het aan de oprichting
van de ‚Manufaktur für Schmuck
und Uhren‘ door Markgraaf Karl
Friedrich von Baden ongeveer
240 jaar geleden dat uit een klein
stadje een wereldwijd bekende
grootstad en juwelen- en
horlogemetropool gegroeid is.

van binnen- en buitenlandse
goudsmeden in de laatste eeuwen
en de constante ontwikkeling van
de precisietechniek een hoog
ontwikkeld, op wereldvlak uniek
juwelencentrum ontstaan dat
niet alleen economisch iets te
bieden heeft!

Waar
vroeger
in
kleine
ambachtelijke bedrijven gezaagd,
gehamerd, gebogen en gesoldeerd
werd, is door de vestiging

Hier zijn onze hoogtepunten:
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Schmuckwelten (Industriehaus)
Schmuckmuseum (Reuchlinhaus)
Technisches Museum
Edelsteinausstellung Schütt
Schloß- und Stiftskirche St. Michael (ev.)
Museum Archäologischer Schauplatz Kappelhof
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- een stad vol hoogtepunten!

interactieve wijze gepresenteerd: raak een wand uit puur goud aan of
begeleid een parelduiker in de diepte van de zee. Wie meer wil weten
hoe een diamant ontstaat die onderneemt een tocht in de wereld van
de mineralen, waar meer dan 5.000 kostbare tentoongestelde stukken
in alle kleuren uit alle delen van de wereld schitteren, het ene nog
mooier dan het andere.
Wie op het gebied van juwelentrends van morgen up-to-date wil zijn die
vindt in de constant wisselende tentoonstellingen van de designwereld
juwelen van jonge juwelenontwerpers, maar ook klassieke stukken.
Uitgebreid shoppen kan men in de beleveniskoopwereld.
Eveneens de moeite waarde: de
tentoonstelling van edele metalen
‘Schütt’ – een bezienswaardige
verzameling waarin alles rond
edelstenen, juwelen, mineralen en
kristallen draait.
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„Gold City“ – Levendige juwelengeschiedenis:
Juwelenmuseum, Juwelenwerelden
en Technisch Museum
Met welke rijkdom aan ideeën de inwoners van Egypte hun ringen
en armbanden maakte, hoe kunstvaardig middeleeuwse broches en
kettingen ontstonden en welke wegen de moderne tijd op het gebied
van juwelen bewandelt, dit alles en nog veel meer verneemt u in het
unieke „Schmuckmuseum“ (juwelenmuseum in Pforzheim) met zijn
waardevolle tentoonstellingsstukken en een levendige terugblik op vijf
eeuwen! Een museum, waarop de stad met recht en reden trots is, want
nergens ter wereld is er een zo’n grote en kostbare verzameling van
juwelen en wordt de geschiedenis van de juwelen op zo‘n omvangrijke
manier behandeld.

„Hoe worden juwelen eigenlijk
gemaakt?“ In het „Technisches
Museum“ van de Pforzheimer
Schmuck- und Uhrenindustrie, de
historische goudsmidfabriek, wordt
onderhoudend en levendig getoond
hoe gouden kettingen, sieraden
en ringen gevormd werden, hoe
cijferbladen, horloges en behuizingen
ontstaan zijn en nog altijd ontstaan.
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Bezienswaardigheden:
Een belevenisvolle rondgang door de stad
Het belangrijkste monument van Pforzheim is de „Schloßkirche
St. Michael“ met het indrukwekkende romaanse westwerk. Hier
liggen niet alleen de Badische markgraven, maar ook Groothertogin
Stephanie, de adoptiefdochter van Napoleon, begraven.
Onmiddellijk daarnaast wordt in het Reuchlinmuseum het levenswerk
van de beroemde zoon van Pforzheim, de Europese humanist,
spraakwetenschapper en staatsman Johannes Reuchlin, die de
wegbereider van de Verlichting was, in een opmerkelijke permanente
multimediale expositie belicht.
„Gegen das Vergessen“ heet het museum, waarin de afwisselende
geschiedenis van de DDR tot de historische val van de Muur in 1989
verduidelijkt wordt.

HOOGTEPUNT

3

Cultuur
Pforzheim kan met een vitaal driesegmenten-theater bestaande uit
opera, drama en ballet pronken en
bezit met het Cultuurhuis Osterfeld
een van de belangrijkste socioculturele centra van Duitsland. Het
internationaal bekende Südwestdeutsche Kammerorchester en
de oudste jazzclub van Duitsland
zijn culturele instellingen op hoog
niveau.

Een rondgang door uitgravingen uit verschillende tijdperken van de
stadsgeschiedenis – van de Romeinse tijd tot de vernietiging van de
stad in 1945 kan men in het Stadtarchäologische Museum aan de
„Kappelhof“ ondernemen, en wie
geïnteresseerd is in de spannende
geschiedenis van de stad Pforzheim
die komt in het Stadtmuseum aan
zijn trekken. Geen vergelijking met
vandaag: het Bäuerliche Museum
geeft een interessant inzicht in de
levens- en werkwereld van de boeren,
lang voor de mechanisering.

Opdat het voor kinderen niet vervelend zou worden, mogen zij in het
kinderjuwelenmuseum op hun ontdekkingsreis door de eeuwenoude
geschiedenis van de juwelen de tentoongestelde stukken ook aanraken
en zich ermee versieren – en in verschillende workshops zelfs zelf
juwelen maken!
Op een spannende reis in het juwelenuniversum zijn in de
„Schmuckwelten“ (juwelenwerelden) belevenis- en aankoopmogelijkheden voor de hele familie levendig en vol effecten in scène
gezet. In de juwelenbeleveniswereld worden traditionele en zeer
moderne verwerkingstechnieken voor juwelen op spannende en
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Evenementen, feestelijkheden & markten
Hier is heel wat te doen!
Wanneer u echt Badisch wilt feesten of interessante sportwedstrijden
wilt zien: wij nodigen u uit! Onze feesten en evenementen zijn niet
meer weg te denken uit het cultuurlandschap.
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Vrije tijd en natuur:
Eldorado voor actieve vakantiegangers
Steeds meer toeristen ontdekken ons idyllisch Zwarte Woud met de
wandelschoenen of met de fiets. Te midden van het zacht heuvelige
landschap bevinden zich veel lichte tot zware tochten. BikeCrossing
Schwarzwald, de in heel Europa langste bewegwijzerde mountainbikeroute, is voor ambitieuze mountainbikers een uitdaging.
Onder de ontelbare wondermooie wandelroutes van het Noordelijke
Zwarte Woud zijn voor velen de „West-, Ost und Mittelweg“ prikkel
en avontuur.
Gewoon plezier hebben kan men met
de hele familie in het Enzauenpark
met zijn grote waterspeelplaats
en bierkelder of in het Wildpark
met kinderboerderij, spectaculaire
demonstratievoederen
en
de
avontuurlijke bosklimtuin.

Ons populaire Oechsle Fest – een wijnfeest met lekkere specialiteiten
en wijnen uit de regio - is ondertussen uitgegroeid tot een kult. De
Gouden Kerstmarkt met zijn prachtig versierde standen en het
winterhoogtepunt City on Ice, dat het marktplein in een ijsvlakte onder
de vrije hemel verandert, betoveren Pforzheim in een sprookjesachtige
kerststad.
Bij de German Cup van de heteluchtballons kunt u om de twee jaar
internationale ballonteams aan de hemel zien strijden en bij de S&G
Goldstadt-Cup treffen wij de wereldelite van de springruiters – en
misschien ook u!
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Van de Romeinse vestiging
tot de moderne economische metropool
Een lange weg: ongeveer 2000 jaar geleden hebben de Romeinen hier
een Romeinse vestiging gebouwd. In de loop van haar geschiedenis
werd de stad Pforzheim twee keer bijna volledig vernietigd: in 1789
na een brand en in 1945 tijdens een luchtaanval in de Tweede
Wereldoorlog. De heropbouw van de jaren 50 en 60 vormt tot heden
het bijzondere architectuurbeeld van de stad.
Ondertussen is Pforzheim een moderne, levendige grootstad geworden,
die als economische vestiging meer en meer aantrekkelijk wordt:
juwelenindustrie, metaal- en precisietechniek, creatieve economie en
de Hogeschool met een groot aanbod aan moderne vakrichtingen,
met op de eerste plaats de internationaal geprezen Hogeschool voor
Vormgeving – de opleidingsplaats voor de ontwerpers van morgen.

