Straffe winterverhalen
Winterwandeling

Beleef vier weken lang gezellige
winteractiviteiten in het centrum van de stad.

Ontdek op deze avondwandeling
een heleboel straffe winterverhalen.
Maar, laat je niet vangen! Er zijn wat
verzinsels ingeslopen. Na de wandeling
speel je een kort spel dat waarheid van
fantasie onderscheidt. Als afsluiter krijg je
een streekbiertje (of frisdrank).

Alle tickets: www.wintertijdinleuven.be
of Visit Leuven (tenzij anders vermeld)

VANDAAG
IN LEUVEN
12.2018

Wintertuin

Neem een kijkje in de Wintertuin op de
Grote Markt. Een eigentijdse interpretatie
van een typische Engelse landschapstuin. Bezoek er zeker ‘Le petit chef’ in zijn
sprookjesherberg.

14+15+16/12 & 27+28+29+30/12: 17u
Start: Tafelrond, Grote Markt

Stiltewandeling

Wandel op een van de kortste dagen
rond in het donkere domein van Abdij
van Park. Telkens geniet je in stilte van
abdijgeluiden en beelden.

05/12-05/01 | Grote Markt
Le Petit Chef:
• ma-vr: 17u-20u
• za & zo: 14u-20u
! 24+25+31/12 & 01/01: gesloten
gratis

Vijf zangers, vier strijkers en een orgel brengen een gevarieerd programma van Engelse
kerstmuziek. Er zitten ook enkele verrassende en herkenbare Christmas Carols tussen
die speciaal zijn bewerkt door Currende.
do 06+13+20+27/12: 18u
Sint-Pieterskerk

Winterwandeling

vr 07+14+21+28/12: 17u-21u30
Universiteitsbibliotheek & toren

07+08+09/12 & 21+22+23/12 & 26/12: 17u
Start: Tafelrond, Grote Markt

Naamsestraat 3, 3000 Leuven
elke dag: 10u-17u
• 24+31/12: 10u-15u30
• 25/12 & 01/01: gesloten
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be

• Stadhuis: 25/12 & 01/01
• M-Museum Leuven: 25+26/12 & 01+02/01
• Universiteitsbibliotheek: 25/12 & 01/01
• PARCUM: 25/12 & 01/01
• Histaruz: 27+29/12
• Stella Artois: 29+30/12
• Domus: vanaf 24/12

22/12-30/12 | diverse locaties en tijdstippen
! 24+25/12: gesloten
gratis

30/12: vanaf 8u30
Mgr. Ladeuzeplein

Groot Begijnhof bij kaarslicht

Foodtruck Fiesta

za 08/12 | 17u-22u
Groot Begijnhof, Schapenstraat | gratis

• vr 28/12: 17u-24u
• za 29/12: 12u-24u
• zo 30/12: 12u-21u
Park De Bruul

Universiteitsbibliotheek
& toren

@VisitLeuven

www.visitleuven.be

Een legertje foodtrucks strijkt neer in park
den Bruul. Smullen van de lekkerste streetfood kan het hele weekend lang, terwijl je de
wintersfeer in Leuven opsnuift.

Kom genieten van dampende lekkernijen,
knetterende vuurtjes, muziek, cadeautjes
en een gulle Kerstman. Dankzij de
vernieuwde verlichting waan je je even
in een sprookje.
M-Museum
Leuven

ILUVLEUVEN TICKET XL

Visit Leuven

Lichtkunstcollectief Skullmapping tovert het
centrum van thuisstad Leuven om tot een
openlucht tentoonstellingsruimte voor een
selectie van bestaande voorstellingen klein
en groot, binnen en buiten.

€16

12/12-23/12
• ma, di & wo: 12u-22u
• do & vr: 12u-23u
• za: 11u-23u
• zo: 11u-22u (23/12: 11u-20u)
Mgr. Ladeuzeplein & H. Hooverplein

#seemyleuven

www.wintertijdinleuven.be

© Skullmapping

Stadhuis

Leuvense Kerstmarkt

€8

© Bart Van de Perre

ILUVLEUVEN TICKET

zo 16+23/12: 13u30-18u
binnenstad

vr 07+14+21+28/12: 19u30
start: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

Beleef het fabelachtige Groot Begijnhof UNESCO- werelderfgoed - in de gloed van
duizenden kaarsen en met beiaardmuziek
op de achtergrond. Een betoverende
ervaring die je nooit meer vergeet.

Bezoek de Leuvense highlights aan een voordelig tarief:

Ook op zondag kan je in Leuven kerstshoppen. Lokale koren en fanfares zorgen
voor extra sfeer in de verlichte en versierde
winkelstraten.

Eindejaarscorrida

MET
GIDS

Een bierkenner neemt je mee langs
de Leuvense café’s, op zoek naar de
beste winterbieren en de kerstsfeer.
Je leert op een gezellige manier iets bij over
de beste regionale en Belgische bieren.

ILUVLEUVEN TICKET

Kerstshoppen

Lichtparcours

Winterwandeling/Proeverij
SLUITINGSDAGEN EINDEJAAR

za 15+29/12: 17u | Sint-Pieterskerk
(trappen, kant M. de Layensplein)
reserveren: www.vizit.be/nl/kalender

De toren van de universiteitsbibliotheek is
uitzonderlijk open op vier vrijdagavonden in
de kerstperiode. Het is een unieke kans om
te genieten van een prachtig uitzicht op de
verlichte stad.

Praktisch

MET

GIDS
Geniet van een wandeling langs
charmante plekjes, vol fijne verhalen
met twee deugddoende proevertjes en
een drankje.

Op zoek naar
een winterkoning

Bierproeftoer

VISIT LEUVEN

Wintersneukelen

Spannende verhalen die zich afspelen
tussen Kerstmis en Drie Koningen. Tijdens
een boeiende tocht in de binnenstad maak
je kennis met Zwaanridder Lohengrin,
Hendrik I en de blinde hertog van Arenberg.
Als afsluiter krijg je een streekbiertje (of
frisdrank).

Waanzinnig uitzicht

MET
GIDS

vr 14/12: 19u | Abdij van Park (Neerhof)
Tickets: info@abdijvanpark.be
© Liefst Leuven

Kerstconcert
in de Sint-Pieterskerk

MET
GIDS

© Bart Van de Perre

NL

Met muziek, ambiance en bontverklede
deelnemers is de traditionele eindejaarscorrida absoluut de meeste gemoedelijke
eindejaarsloop van ’t land. Kies uit een
parcours van 4, 8 of 12 kilometer door de
verkeersvrije binnenstad.

Leuven Countdown

Duizenden feestvierders dansen het nieuwe
jaar in. De felgekleurde gevels van de Oude
Markt, een stevige dj-set en een aftelklok
hijsen het feest in crescendo naar middernacht om dan helemaal los te barsten.
31/12: vanaf 22u | Oude Markt

Stadhuis

Volg de gids in de gotische zalen
van één van de mooiste stadhuizen
ter wereld.

René Heyvaert

MET
GIDS

Heyvaert werkte met tekeningen,
foto’s en mail art, maar is vooral
gekend voor zijn werk met gevonden
objecten. M brengt een 100-tal werken
samen, aangevuld met een unieke focus
op zijn praktijk als architect.

• elke dag: 15u
• extra | za: 15u30 (EN)
! 25/12 & 01/01: gesloten
Grote Markt | tickets: www.visitleuven.be
of Visit Leuven, Naamsestraat 3
AUDIOGIDS

Ontdek de geschiedenis van de
indrukwekkende universiteitsbibliotheek.
Bezoek de leeszaal en geniet van een uniek
panorama van op de toren.
• ma-vr: 10u-19u
• 26/12-30/12, za & zo: 10u-17u
! 24+31/12: 10u-14u
25/12 & 01/01: gesloten
Mgr. Ladeuzeplein

M-Museum Leuven

28/09-10/02 | M-Museum Leuven

© Joël Hoylaerts

Universiteitsbibliotheek &
toren

Sint-Pieterskerk

Eén van de mooiste voorbeelden van de
15de eeuwse Brabantse hooggotiek.
De kerk herbergt het topstuk ‘Het Laatste
Avondmaal’ van Vlaamse Primitief Dirk
Bouts.
AUDIOGIDS

Het indrukwekkende, strakke
museumgebouw stelt doorlopend een
vaste collectie tentoon, aangevuld met
tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude
meesters als hedendaagse kunstenaars.
• ma, di, vr, za & zo: 11u-18u
• do: 11u-22u
• wo: gesloten
! 24+31/12: 11u-16u
25+26/12 & 01+02/01: gesloten
L. Vanderkelenstraat 28

Op verkenning in de stad

• ma-za: 10u-16u30
• zo: 11u-16u30
• wo: gesloten
Grote Markt

Kruidtuin

Bezoek één van de oudste plantentuinen
van België. Op ongeveer 2,2 ha vind je een
uitgebreide verzameling planten, bomen,
heesters en struiken.

Macht en schoonheid
De Arenbergs

AUDIOGIDS

Via schilderijen, prenten & andere kunstobjecten maak je kennis met het machtige
geslacht Arenberg en hun riante levensstijl.
Voor de expo wordt een selectie van topwerken (o.a. Rubens, Veronese, Brueghel)
uit hun kunstcollectie éénmalig samengebracht.
26/10-20/01 | M-Museum Leuven

Adellijk wonen
Het kasteel in Heverlee

Het Arenbergkasteel was één van de
favoriete verblijfplaatsen van de familie.
Met origineel beeldmateriaal en objecten
uit het kasteel krijg je inzicht in het adellijke
leven in en rond het Arenbergkasteel.

Amerikaans College

Geopend in 1857 en sinds 2014 een
studentenresidentie van de KU Leuven.
De expositie vertelt de geschiedenis aan
de hand van fotomateriaal uit de
Universiteitsarchieven.
9u-20u | Naamsestraat 100 | EN
(houten deur naast ingang kapel)

Religie. Helend. Verdelend

Met diverse cultuurobjecten en oude en
hedendaagse kunst schetst deze tentoonstelling de verhouding tussen verschillende
religies in conflict en verzoening.
08/11-10/03 | di-zo: 10u-17u
! 25/12 & 01/01: gesloten
PARCUM, Abdij van Park 7, 3001 Leuven
www.parcum.be

Histaruz

Histaruz is het historisch archief van het
Universitaire Ziekenhuis van Leuven en
vertelt het verhaal van 100 jaar UZ Leuven.
do: 9u-12u | za: 14u-17u
! 27+29/12: gesloten
Kapucijnenvoer 35 blok J

26/10-20/01: 10u-17u
! 24+31/12: 10u-14u
25+26/12 & 01/01: gesloten
Universiteitsbibliotheek

Abdijbezoek

vr, za & zo: 14u | Abdij van Park
www.abdijvanpark.be

Hoogtepunten &
verborgen hoekjes

za: 15u | tickets: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 & Visit Leuven of
www.visitleuven.be

App | Leuven Walk

Ontdek de highlights van Leuven tijdens
een interactieve wandeling.
gratis | Appstore & Google Play Store

Ontdek Leuven

Ga op verkenning in Leuven met vier
uitgestippelde themawandelingen.
te koop: Visit Leuven

App | KU Leuven
University Tours

Leuvense studenten en onderzoekers
nemen je mee langs bekende en minder
bekende locaties verbonden aan de
KU Leuven.
gratis | Appstore & Google Play Store

• ma-za: 8u-17u
• zo: 9u-17u
Kapucijnenvoer 30

Shopping & markten

Bier

Internationaal Kortfilmfestival

Shopping

Bezoek Domus Brauhaus

01/12-08/12 | STUK, Naamsestraat 96
www.kortfilmfestival.be

Stille Nacht #6

De band Illuminine en muzikant/acteur
Bruno Vanden Broecke bundelen hun
artistieke krachten. Ze nemen je mee op
een reis doorheen het universum van de
verstilde muziek.
04/12: 20u | 30CC/Schouwburg,
Bondgenotenlaan 21 | www.30cc.be

Jazzy nights

Geniet van een jazz-optreden in een uniek
kader.
vr: 20u | Martin’s Klooster, O.L.Vrouwstraat 18

Traditie & folklore

Wintercircus

Drie prachtige circusvoorstellingen voor
jong en oud(er). Dit minifestival heeft iets
bijzonders in petto voor iedereen die
houdt van circus.
19/12-22/12 | diverse locaties
www.30cc.be

Beiaardconcerten

• Beiaard van de universiteitsbibliotheek

• Koopzondag
02+09/12: 13u-18u | binnenstad

• Kerstshoppen op zondag

16+23/12: 13u-18u | binnenstad

Markten

• Camping Flamingo
(creatieve - en tweedehandsmarkt)
09/12: 11u-18u | Hal 5,
Locomotievenstraat, 3010 Leuven

di & do: 19u
! behalve 25+27/12
Mgr. Ladeuzeplein

• Brocanterie Indoor

wo: 17u | Abdij van Park

• Kerstbrocanterie

vr: 12u | Grote Markt

• Bloemen- & plantenkraampjes

06+20/12: 19u | Schapenstraat

• Voeding, textiel, bloemen & planten

• Beiaard van Abdij van Park
• Beiaard van de Sint-Pieterskerk
• Beiaard van het Groot Begijnhof

02/12: 10u-17u
Brabanthal, Brabantlaan, 3001 Leuven
08+09/12: 10u-19u | Martelarenplein

Hal 5

Ruimte voor evenementen, activiteiten
en verenigingen. Met eetstandjes, een
centrale bar, foodcourt, streekproducten
en buitenterras.
• wo, do & zo: 12u-22u
• vr & za: 12u-24u
Locomotievenstraat, 3010 Leuven
www.hal5.be

De Smidse

Indoor foodmarkt met kwaliteitsvolle,
ambachtelijke voedingsmiddelen zoals
vlees, brood, pasta en wijn.
di-za: 10u-18u | zo: 9u-16u
Sluisstraat 10 | www.desmidseleuven.be

vr: 7u-13u | binnenstad

AUDIO-

elke za: 9u-18u | Brusselsestraat,
Parijsstraat, M. De Layensplein

Gezinsparcours | Geluksvogels

Een kleine huisbrouwerij rechtstreeks GIDS
verbonden aan een café. Geniet van
de zes huisbieren, gepaird met lokale hapjes.

Aan de hand van een koffertje met
materiaal en leuke opdrachten proeven
jong en oud van kunst.

di-vr: 14u-20u | za: 11u-20u | zo: 11u-18u
! vanaf 24/12: gesloten
Jozef Vounckplein 3
tickets: info@domusleuven.be

M-Museum Leuven | 6-10 jaar
enkel na reservatie: bezoekm@leuven.be

Brouwerijtrip

MET
GIDS

Bezoek een lokale brouwerij, volg
er een rondleiding en proef enkele
huisbieren.

Bezoek Stella Artois

Gezinsparcours | Dobedo

De kunstwerken helpen je om de opdrachten uit te voeren. Gebaseerd op een verhaal
over opgroeien, zelfvertrouwen en dromen
van Peter Verhelst.
M-Museum Leuven | 8-12 jaar
enkel na reservatie: bezoekm@leuven.be

za: 13u30
tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

za & zo: 13u (NL) & 15u (EN)
! 29+30/12: gesloten
tickets: Visit Leuven, Naamsestraat 3
& www.visitleuven.be

• Kleine gezellige artisanale markt,
antiek & brocante

In het spoor van Victor P.

MET
GIDS

Een ongewone familiewandeling door
Leuven langs plaatsen waar je kan slenteren,
rennen of zomaar kijken, luisteren en de verschillende gezichten van de stad ontdekken.
te koop: Visit Leuven

De passionele zeven

Meester Jan en het Moorinneken zijn verliefd! Ook andere standbeelden spelen mee
in hun verhaal. Kan jij ze allemaal vinden?
te koop: Visit Leuven

© Liefst Leuven

15/12: 10u-17u | Raadskelders (stadhuis),
Grote Markt | gratis

Voor kinderen

Bezoek de werkende brouwerij en
geniet na met een heerlijke Stella Artois.

do: 13u-18u | Brusselsestraat

Mannen van het Jaar

Je komt alles te weten over de rijke
geschiedenis van de ‘Mannen van het Jaar’,
een uniek Leuvens fenomeen, erkend door
UNESCO.

MET
GIDS

Achter doorgangen en deuren die
gesloten lijken, gaan tal van verrassingen
schuil. Leuven verwondert je!

Muziek, film & performance
Een uitgebreid programma met honderden
nieuwe kortfilms in alle mogelijke stijlen
en genres: kinderfilms, non narrative films,
fictie- en animatiefilms en alle denkbare
crossovers.

MET
GIDS

Een gids neemt je mee op een
wonderlijke ontdekkingstocht achter
de abdijmuren.

© Bart Van de Perre

Expo

ILuvLeuven

