VANDAAG
IN LEUVEN
02.2019

ILUVLeuven
Stadhuis

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

Op verkenning in de stad
Abdijbezoek

MET
GIDS

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

• elke dag: 15:00
• extra | vr, za & zo: 15:30 (EN)
Grote Markt | tickets: www.visitleuven.be
of Visit Leuven, Naamsestraat 3

Universiteitsbibliotheek &
toren

vr, za & zo: 14:00 | Abdij van Park
www.abdijvanpark.be

Hoogtepunten &
verborgen hoekjes

Ontdek de geschiedenis van de
indrukwekkende universiteitsbibliotheek.
Bezoek de leeszaal en geniet van een uniek
panorama van op de toren.

01+03/02: 13:00
start: The Belgian Woodworker, Vaartkom 17
reservatie: www.bit.ly/makersroute

Ontdek de highlights van Leuven tijdens
een interactieve wandeling.

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

ma-za: 10:00-16:30 | zo: 11:00-16:30
wo: gesloten
Grote Markt

MET

Een gids leidt je langs Leuvense zaken GIDS
die zelf een product maken. Je ontdekt
er het boeiende verhaal van hun ambacht
en geniet er van demonstraties,
mini-workshops en Leuvens lekkers.

App | Leuven Walk

Kruidtuin

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

De Makersroute

za: 15:00 | tickets: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 & Visit Leuven of
www.visitleuven.be

ma-vr: 10:00-19:00 | za & zo: 10:00-17:00
Mgr. Ladeuzeplein 21

Sint-Pieterskerk

MET
GIDS

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

AUDIOGIDS

ma-za: 8:00-17:00 | zo: 9:00-17:00
Kapucijnenvoer 30

MET
GIDS

gratis | Appstore & Google Play Store

Ontdek Leuven

Ga op verkenning in Leuven met vier
uitgestippelde themawandelingen.

M-Museum Leuven

te koop: Visit Leuven
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: 11:00-18:00
• do: 11:00-22:00
• wo: gesloten
L. Vanderkelenstraat 28

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

De Makersroute © The Belgian Woodworker

NL

Muziek & performance

Praktisch
VISIT LEUVEN

LEUVEN WALK APP

Naamsestraat 3, 3000 Leuven
elke dag: 10:00-17:00
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be

Ontdek de highlights van Leuven
Gratis download: App Store &
Google Play Store

Beiaardconcerten

• Beiaard van de universiteitsbibliotheek
di & do (vanaf 12/02): 19:00
Mgr. Ladeuzeplein
wo: 17:00 | Abdij van Park
vr: 12:00 | Grote Markt

19/02 | NSO meets Leuven

• Beiaard van de Sint-Pieterskerk
• Beiaard van het Groot Begijnhof
01+15/02: 19:00 | Schapenstraat

Jazzy nights

Bezoek de Leuvense highlights aan een voordelig tarief:
ILUVLEUVEN TICKET

Geniet van een jazz-optreden in een uniek
kader.
vr: 20:00
Martin’s Klooster, O.L.Vrouwstraat 18e

€8

Saint Amour

Stadhuis

Universiteitsbibliotheek
& toren

Saint Amour wordt 25 en viert dit met een
ode aan de liefde, complex en interessant.
Met o.a. Philippe Claudel en Bregje
Hofstede.

M-Museum
Leuven

ILUVLEUVEN TICKET XL

€16

13/02: 20:00
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
tickets: www.30cc.be

The way she dies

Een productie met als rode draad
‘Anna Karenina’. Twee koppels worden
– onafhankelijk van elkaar - beïnvloed door
het lezen van deze roman.

Visit Leuven

@VisitLeuven

www.visitleuven.be

#seemyleuven

13/02 | Concerten met een verhaal
Aram Van Ballaert

Een voorstelling waarin Van Ballaert terugkeert naar het solorepertoire voor klassieke
en minder klassieke gitaar.

• Beiaard van Abdij van Park

ILUVLEUVEN TICKET

Concerten Lemmensinstituut

19/02: 20:00
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
tickets: www.30cc.be

Het Nederlands Studenten Orkest (NSO)
brengt een uitdagend programma met
jonge solisten o.l.v. een gerenommeerde
dirigent.

21/02 | Marimba à la Carte

Klassieke meesterwerken die het instrument
tonen in al haar facetten met een combinatie van wereldklasse en verschillende
muzikale stijlen.

28/02 | Scatterend Rhymes
A tribute to Francesco Petrarca

Twee Mechelse gezelschappen slaan de
handen in elkaar. Ze bewerken muziek uit de
middeleeuwen, renaissance en barok. Ook
romantische liederen en avant-gardemuziek
komen aan bod.
Telkens om 20:00
Lemmensinstituut, Lemmensberg 3
info: www.luca-arts.be

Meer info & het volledige programma: www.artefact-festival.be

Artefact Festival
Thema‘Parallel Crossings’

Een thematentoonstelling en festival waarin
hedendaagse kunst, actualiteit en maatschappelijke uitdagingen centraal staan.
Parallel Crossings wil een ontmoetingsruimte zijn waar bewegingen samenkomen,
elkaar doorkruisen of bijna aanraken.
21/02-10/03 | diverse locaties

Nkisi + Colin Self,
Echo Collective & Partners

Gratis openingsavond op het snijvlak van
elektronische muziek, performance en
activisme.
21/02: 20:00 | STUK (labozaal),
Naamsestraat 96

Ellen Arkbro + Ratkje & Barruk
+ Gamelan Voices
Drie muzikale performances plaatsen een
17e-eeuws kerkorgel,
Indonesische gamelan en Noorse joik-gezangen in een nieuwe context.

01/03: 20:00
Sint-Jan-de-Doperkerk (Groot Begijnhof)

Expo

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: 10:00-17:00
PARCUM, Abdij van Park 7, 3001 Leuven
www.parcum.be

18/02-03/03: 14:00-17:00 | Stadhuis

De Duitse Negatieven

De locaties op de foto’s van de tentoonstelling ‘Duitse negatieven’ in het stadspark
worden door Leuvense fotografen opnieuw
gefotografeerd met een hedendaagse
insteek.

Histaruz

Joris Snaet is huiscartoonist van de krant
De Standaard en van de Campuskrant van
de KU Leuven. Hij schonk zijn tekeningen
aan KADOC, waar ze te bezichtigen zijn.

do: 9:00-12:00 | za: 14:00-17:00
Kapucijnenvoer 35 blok J

16/11-03/02
• ma-vr: 9:00-17:00
• zo: 13:00-17:00
Kadoc, Vlamingenstraat 39

Instaprondleidingen in M

Sluit elke eerste zondag van de maand aan
bij een instaprondleiding. Bepaal mee het parcours, blijf even in je eentje hangen of maak
samen een ommetje langs de nieuwe expo.
03/02: 14:00 | M-Museum Leuven
tickets: http://bit.ly/instaprondleiding

De passionele zeven

Bezoek Domus Brauhaus

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

te koop: Visit Leuven

wo-vr: 14:00-20:00 | za: 11:00-20:00
zo: 11:00-18:00
Jozef Vounckplein 3
tickets: info@domusleuven.be

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

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

Gezinsparcours | Dobedo

De kunstwerken helpen je om de opdrachten uit te voeren. Gebaseerd op een verhaal
over opgroeien, zelfvertrouwen en dromen
van Peter Verhelst.

Bezoek de beste Leuvense biercafés
met een echte bierkenner en proef
telkens een ander streekbier.

M-Museum Leuven | 8-12 jaar
enkel na reservatie: bezoekm@leuven.be

MET
GIDS

za & zo: 13:00 (NL) & 15:00 (EN)
tickets: Visit Leuven, Naamsestraat 3
& www.visitleuven.be

Bezoek een lokale brouwerij, volg
er een rondleiding en proef enkele
huisbieren.
za: 13:30
tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

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.
9:00-20:00 | Naamsestraat 100 | EN
(houten deur naast ingang kapel)

Mannen van het Jaar

Shopping

• Koopzondag
03/02: 13:00-18:00
binnenstad

Hal 5

Ruimte voor evenementen, activiteiten
en verenigingen. Met eetstandjes, een
centrale bar, foodcourt, streekproducten
en buitenterras.
• wo, do & zo: 12:00-22:00
• vr & za: 12:00-24:00
Locomotievenstraat, 3010 Leuven
www.hal5.be

Topevents in 2019

Markten

• Camping Flamingo
(creatieve - en tweedehandsmarkt)
10/02: 12:00-18:00 | Hal 5,
Locomotievenstraat, 3010 Leuven

• Bloemen- & plantenkraampjes

do: 13:00-18:00 | Brusselsestraat

• Voeding, textiel, bloemen & planten
vr: 7:00-13:00 | binnenstad

• Kleine gezellige artisanale markt,
antiek & brocante
za: 9:00-18:00 | Brusselsestraat,
Parijsstraat, M. De Layensplein

Het Groot Verlof

De Smidse

12/07 - 11/08

Indoor foodmarkt met kwaliteitsvolle,
ambachtelijke voedingsmiddelen zoals
vlees, brood, pasta en wijn.
di-za: 10:00-18:00 | zo: 9:00-16:00
Sluisstraat 10 | www.desmidseleuven.be

Leuven Bierweekends

Wintertijd Leuven

13+14/04 | 19+20/04 | 27+28/04

MET

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

Histaruz is het historisch archief van het
Universitaire Ziekenhuis van Leuven en
vertelt het verhaal van 100 jaar UZ Leuven.

Shopping & markten

16/02: 10:00-17:00 | Raadskelders
(stadhuis), Grote Markt | gratis

Bezoek Stella Artois

Brouwerijbustrip

vr: 19:30
tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

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

AUDIO-

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

Bierproeftoer

23/02: 16:00-18:00 | Stadhuis

Joris Snaet

Cartoons & illustraties

Gezinsparcours | Geluksvogels

©Joël Hoylaerts

Religie. Helend. Verdelend

Deze tentoonstelling belicht verschillende
historische gebeurtenissen tijdens zijn leven,
aangevuld met zijn bezoeken aan Leuven.
Tegelijk geeft ze ook een beeld van wat
er zich tijdens deze periode afspeelde in
België.

©Joël Hoylaerts

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

Albert I

©Tim Buelens

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.

Bier

©Rudi Van Beek

René Heyvaert

Voor kinderen

04/12-04/01

MET
GIDS

