Openingstijden

Wolfgang-Bonhage-

Maart – Oktober:
diensdag – zondag, feestdagen: 

11:00 – 16:30 uur

November – Februari:
zaterdag, zondag, feestdagen: 
diensdag – vrijdag: 

11:00 – 16:30 uur
14:00 – 16:30 uur

na aanmelding voor schoolklassen en groepen
ook buiten de openingstijden

MUSEUM
KORBACH

Toegangsprijzen
Volwassene			
Jongeren tot 18 jaar		
Familien				
Kinderen jonger dan 6 jaar	
Korting voor studenten/minder validen
Schoolklassen			
Groepen vanaf 10 personen	

Architectuur

Het museum van de districthoofdstad Korbach

(Kassel) en ontving talrijke Duitse en inter-

ligt in het centrum van de oude stad, naast de St.Kilian-kerk
en de marktplaats van de hanzestad.

nationale architectuurprijzen.

Het museum werd in 1997 in een uniek ensemble van historische bouwsubstantie en moderne architectuur opnieuw
geopend. Het biedt op ca. 1700m² tentoonstellingsruimte een
rondleiding door de geschiedenis van de stad en de regio.
In 2002 ontving het museum de museumsprijs van de Sparkassen
kulturstiftung Hessen-Thüringen als beste museum van de regio.
Zeer opmerkelijk zijn de 250 miljoen jaar oude fossielen uit de
Korbacher Spalte ( Korbach-kloof ), de getuigenissen van de
historische goudwinning en de presentatie van een 1000-jarige
geschiedenis der stad.
Vanaf het dak van de GeoFoyer Kalkturm Korbach heeft U een fantastish
uitzicht over de Korbacher Spalte
(kloof). Bovendien ervaart u veel
wetenswaardigheden omtrent de
wereldwijde betekenisvolle vindplaats
der fossielen.

De entree tot het museum dient tevens als
toegangsbewijs tot de GeoFoyer Kalkturm
Korbach, Frankenberger Landstr. 22.

Het museum Korbach werd ontworpen
door het architectenbureau Penkhues

Het architectonische ontwerp van het
gebouw is volledig aangepast an de
historische omgeving en wordt door
juryleden en bezoekers zeer op prijs
gesteld: De integratie van het museum
in de oude stadskern, het gebruik van
schelpkalk als natuurlijk bouwmateriaal en
de met een middeleuwse stad vergelijkbare
verscheidenheid en structuur van de
ruimtebeleving binnenin. Net zoals de stad
rond een historische kern is gegroeid, zo
verenigt het museum rond, een binnenhof
middeleeuwse, eigentijdse en moderne
gebouwen onder een glazen dak. De in
licht badende entree biedt bovendien een
prachtige uitzicht op de ambachtshuizen van
de oude stad en de toren van de Kilianskerk.
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Geschiedenis
De ontdekkingstocht
door de geschiedenis
brengt u naar de oor
sprong van Korbach als
marktplaats en kerkelijk
centrum meer dan 1000
jaar geleden, en naar de
tijd waarin Korbach tot de
stedenbond van de Hanze
behoorde.

U ziet de oudste burgemeesterketting
van Duitsland en de modernste met de
hand genaaide high-speed-fietsenband
made in Korbach. U ervaart hoe Korbach
zich tot een middeleeuws handels
centrum ontwikkelde en na oorlogen en
stadsbranden een kleine landbouwstad
werd.
Met subconrector Carl Curtze leert u de
negentiende eeuwse stad kennen. Tot
slot verduidelijkt de afdeling „moderne 
tijden“ met voorbeelden van de spoorwegen, de krant en de rubberfabriek,
hoe de grondslagen van de stad veranderd zijn.

Koper, ijzer en goud
Een in de 250 miljoen jaar oude rots gehouwen trap, leidt u
naar de afdeling over de geschiedenis van de aarde. Het gebruik
van de plaatselijke gesteente, de Itterse koperertswinning en de
ijzerertswinning in Adorf zijn belangrijke thema‘s van de tentoonstelling, maar op de voorgrond staat het goud.
De Eisenberg van Korbach is van de 13e eeuw tot de dertigjarige
oorlog het doel van goudzoekers uit heel Duitsland geweest. In
de tentoonstelling kunt u een blik werpen in een schacht en een
tunnel van de Eisenberg. U kunt ook binnenkijken in een analyselaboratorium voor uit de jaren ´20. Het glanspunt is het „Goldkästchen Rauschenbusch“ met echte goudlagen en de enige baar
goud van de Eisenberg.
Wij tonen u waar het goud vandaan komt, hoe het zijn weg in de
beken vindt, hoe goud er onder de microscoop uitziet en waarvoor goud eigenlijk gebruikt wordt. Een film toont u de wereld
onder de grond, en kinderen kunnen in een sprookjeshol luisteren
hoe het fenomeen goud in sagen verder verteld werd.

De Kloof van Korbach
(Korbacher Spalte)
Een diorama met levensgrote
modellen van 250 miljoen jaar
oude gewervelde landdieren en multimediale effecten geven u een
indruk van de wereld van de voorouders der latere zoogdieren en
dinosaurussen.
De tentoonstelling toont zeer duidelijk de paleogeografische, de
paleontologische en geologische bijzonderheden van dit, in de
wereld, uniek geotoop. Originele vondsten van Protorosauriers,
Pareiasauriers, Archosauriers, Captorhiniden, Procynosuchus en
Dicynodontiers tonen een fauna uit het Lopingium. Deze ver
scheidenheid is zeer uniek voor Europa.
Voor de wetenschap zijn de vondsten van zoogdierachtige reptielen
zeer waardevol. Ze staan in de reeks van de voorouders van de zoogdieren en daardoor ook van de mensen zeer ver vooraan. Fossielen
van deze diergroep zijn alleen nog in Zuid-Afrika en in
Rusland te vinden. Daartoe hoort ook de Procynosuchus. Zijn resten hebben de Korbacher Spalte
in vakkringen wereldberoemd gemaakt.
De in 2015 nieuw geopende buiten
vestiging van het museum, gevestigd
in het industrie-monument GeoFoyer
Kalkturm Korbach, biedt nog meer
interessante informatie over de geologie
van zechsteen en over het leven op de
aarde in de permtijd. Tevens leert u over
de betekenis van kalk voor de evolutie
van het leven, en voor de beginnende
industriële geschiedenis van Korbach.

Predikaat kindvriendelijk
„Na 2 uur zonder mopperen of zeuren
met vier kinderen (8-14) kan ik maar een
ding zeggen: bravo!“
(Familie S. uit Keulen, notitie in het bezoekersboek)

In het museum Korbach is nog veel
meer te zien:
• stalen meubels uit Waldeck
• opgegraven vondsten van de burcht
Eisenberg
• het barokke Joseph-schilderij uit de 		
„Alte Waage“
• het centrum voor landskunde
• het muziekcentrum
• archeologische vondsten uit de prehistorie
• oude ovens en ovenplaten in de afdeling
„vuur en ijzer“
• aanzicht en uitzicht, kunst in Waldeck
• historische windwijzers
Er is overal iets om aan te raken of uit te proberen,
altijd in de kleur GEEL.
• een weegschaal die toont hoeveel boter, vlees of wax
op de markt in Korbach omstreeks 1420 kostten
• Een spel over de stadsgeschiedenis „speelplaats Corbecki“
• Voelbakken bij het thema „Handwerk“
• een koelkast die vraagt „Waar komt de melk vandaan?“
• een knutselspel bij het thema „buismeubelen“
... en dan nog veel meer !

