NL

Schaatsbaan HAL 5

Wintertijd Leuven

Een ganse maand schaatspret in HAL 5! Fun voor
jong en oud op een ecologische schaatsbaan. Op
de foodcourt kan je wat lekkers bestellen bij de
vaste HAL 5-waarden ; aan de winterbar zijn er
kerstspecials.

VANDAAG
IN LEUVEN

11/12-09/01 | ma-vr: 13:00-22:00 | za & zo: 10:00-22:00
HAL 5 | info & inschrijven: www.hal5schaatspiste.be

Currende | Il Natale

Ensemble Currende kiest dit jaar voor Italiaanse
kerstmuziek uit de 16de en 17de eeuw, van magistraal feestelijk tot fluisterend intiem. Geniet van werk
van Palestrina, Cavalieri, Cavalli
en Monteverdi.

12.2021 + 01.2022

16+23+29+30/12: 18:00 | Sint-Pieterskerk, ingang
Grote Markt | tickets: Visit Leuven, online, ter plaatse

Waanzinnig uitzicht

Tijdens Wintertijd kan je de toren van de Universiteitsbibliotheek uitzonderlijk ’s avonds bezoeken.
Een unieke kans om te genieten van het prachtige
uitzicht op de verlichte stad.
29+30/12 & 05+06/01: 17:00-22:00
Universiteitsbibliotheek | tickets: Visit Leuven & online

Op zoek naar Mercator
Winterzoektocht

Gerard Mercator schreef ons een raadselachtige
brief. Maak een mysterieuze speurtocht door
Leuven en beleef een wonderlijke tijdreis. Met extra
biertje op het einde.
di-za: starten tussen 10:00 & 15:00
start & tickets: Visit Leuven | www.leuvenleisure.com

Stiltewandelingen Abdij van Park
Lichtkunstfestival (Un)Holy Light

‘(un)Holy Light’ licht Leuven op. Maak een
wandeling of fietstocht en ervaar de magische aantrekkingskracht van de vijf lichtinstallaties,
geselecteerd door Franse curator Juliette Bibasse.
11-18/12: 17:00-21:00
enkel met reservatie: www.wintertijdinleuven.be

Verstrooide professoren &
gekke geleerden | Winterwandeling

MET
GIDS

Leuven op een winteravond
Winterwandeling (EN & FR)

Ervaar de rust van het leven op en rond de abdij. Als
je zelf héél stil bent, zal je ontdekken dat het er nooit
echt helemaal stil is … Een unieke ervaring!
MET
GIDS

17/12: 19:00 & 08/01: 9:00 | Abdij van Park, Neerhof
inschrijven: www.wintertijdinleuven.be

Ga mee op ontdekkingstocht en luister naar
verhalen over de stad, haar inwoners en de zeer
geleerde, maar soms verstrooide professoren die
hier werkten. Drankje op het einde.
11+18/12 (EN/FR) & 07+08/01 (FR): 17:30
start Grote Markt (Tafelrond)
tickets: Visit Leuven of online

Geniet al wandelend van grappige en
boeiende anekdotes over de knapste koppen van
Leuven en kom na afloop weer op verhaal bij een
lekker winters drankje.
10-12/12, 17-19/12, 27-30/12 & 03-08/01: 17:00
start Grote Markt (Tafelrond)
tickets: Visit Leuven of online

Bedankt om een mondmasker te dragen in onze musea, culturele
centra, concertzalen & horeca en je Covid Safe Ticket (CST) te tonen

Praktisch

ILUVLeuven

VISIT LEUVEN

Stadhuis

Universiteitsbibliotheek
& toren

Bezoek de Leuvense highlights aan een voordelig tarief:

Beleef Bouts

Universiteitsbibliotheek
& toren

@VisitLeuven

www.visitleuven.be

Museum M Leuven
€ 16

#seemyleuven

Een indrukwekkend en strak museumgebouw in het hart van de stad. De vaste
collectie wordt aangevuld met verrassende
tijdelijke tentoonstellingen van oude meesters
en hedendaagse kunstenaars.
• ma, di, vr, za & zo: 11:00-18:00
• do: 11:00-22:00
• gesloten: wo, 25/12 & 01/01
L. Vanderkelenstraat 28 | www.mleuven.be
enkel na reservatie

folder

Ontdek het boeiende verhaal van de
Sint-Pieterskerk en haar kunstschatten. Topwerken
van Vlaamse Meesters komen tot leven dankzij
een vleugje mixed reality.

Street Art Festival Leuven

Een toegankelijk, artistiek stadsproject. Samen met
een hoop creatief talent stellen we de publieke
ruimte, en al zijn (geplande) projecten in vraag.
Maak een wandeling die de toekomst in vraag stelt
en het heden opfleurt.

MET
APP

• ma-vr: 10:00-17:00 (toren) | 9:30-19:00 (bibliotheek)
• za, zo & feestdagen: 10:00-17:00
• gesloten: wo, 25/12 & 01/01
Mgr. Ladeuzeplein 21 | enkel na reservatie

Museum
M Leuven

tablet
hololens

Sint-Pieterskerk | www.diericbouts.be
tablet & hololens: enkel na reservatie

De leeszaal van de Universiteitsbibliotheek
is prachtig. Beklim de toren, ontdek onderweg de
geschiedenis van het gebouw en geniet van het
unieke uitzicht over de stad.

€8

ILUVLEUVEN TICKET XL

Visit Leuven

Tussen hemel en aarde

MET

• ma-vr: 17:00 (NL/EN)
• za: 14:00 (FR), 15:00 (NL) & 16:00 (EN)
• zo: 15:00 (NL/EN)
• gesloten: 25/12, 01/01 & 12-16/01
Grote Markt | tickets: www.visitleuven.be
of Visit Leuven, Naamsestraat 3

ILUVLEUVEN TICKET

Stadhuis

Expo

GIDS
Volg de gids achter de mooiste stadhuisgevel ter wereld en ontdek de gotische zalen,
de wandelzaal en de salon van de burgemeester.

Naamsestraat 3 | 3000 Leuven
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be
elke dag: 10:00-17:00 (gesloten: 25/12 & 01/01)

ILUVLEUVEN TICKET

alle tickets (tenzij anders vermeld): www.wintertijdinleuven.be

AUDIO
GIDS

Kruidtuin

tot 31/12 | diverse locaties | www.quartier3000.be

De oudste botanische tuin van België is een groen
pareltje in de stad met een kleurrijke verzameling
van bomen, heesters, struiken en planten.
• ma-za: 8:00-17:00
• zo & feestdagen: 9:00-17:00
honden niet toegelaten (m.u.v. assistentiehonden)
Kapucijnenvoer 30 | gratis toegang

Sint-Pieterskerk

De tentoonstelling wordt opgevat als een opeenvolging van verschillende hoofdstukken en bewegingen. Gautier nodigt verschillende personen uit
om protagonist en medeauteur te zijn van het script.
tot 20/03 | M Leuven | enkel na reservatie

tablet
hololens
folder

Deze majestueuze kerk is een prachtig
voorbeeld van de 15de-eeuwse Brabantse
hooggotiek. De schatten komen tot leven in een
innovatieve ervaring via de tablet of de gloednieuwe
hololens.
• ma-za: 10:00-16:30
• zo: 11:00-16:30
• gesloten: wo, 25/12 & 01/01
Grote Markt | gratis toegang

Alexis Gautier

Allez Allez! Koers in Leuven

Leuvense coureurs, koersen en clubs van de voorbije 140 jaar komen weer tot leven met persoonlijke
verhalen, leuke anekdotes en opvallende foto’s.
tot 30/06
Velodroom, naast Romaanse Poort, Brusselsestraat 63

This is not a collection

Een unieke collectie kunst uit Vlaamse kloosters,
kerken en abdijen. Prachtige getuigen van de rijke
religieuze cultuur in Vlaanderen in de voorbije
vijftien eeuwen.
di-zo | 10:00-17:00 | PARCUM/Abdij van Park
gesloten: ma, 25/12 & 01/01 | tickets: www.parcum.be

Abdij van Park | Het hart van de abdij
Treed in de voetsporen van de paters en wandel
door de pas gerestaureerde historische ruimtes.
Stap voor stap ontdek je de sporen van de lange
abdijgeschiedenis.
10:00-17:00 | gesloten: ma, 25/12 & 01/01
tickets & informatie: www.parcum.be

200 jaar Kruidtuin

Al 200 jaar genieten we van deze prachtige tuin
met bloemen en planten uit alle hoeken van de
wereld. Dat vieren we dit jaar met een expo,
audiogidsen, luisterverhalen, wandelingen met gids,
workshops…
8:00-17:00 (zo & feestdagen: vanaf 9:00)
Kruidtuin | www.visitleuven.be/kruidtuin

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)

KNAL! Stadsfestival van de Big Bang

Rondleiding/Fietstocht met gids

Shopping & markten

15/10/2021- 30/01/2022 | tickets: www.knalfestival.be

Lovely Leuven Bike Tour

HAL 5

Korte stops en leuke weetjes staan voorop tijdens
deze leuke biketour langs toeristische toppers,
verborgen parels en nog veel meer leuks.
Wist je dat de bigbangtheorie in Leuven geschreven is? Het is dan ook niet toevallig dat de stad de big bang
als thema van zijn wervelende stadsfestival kiest. Geniet van expo’s, muziek, evenementen en van alles wat
jouw leven KNAL! maakt.

Planetarium Music Festival

Geniet van een reeks audiovisuele reizen door
de kosmos. Dankzij de 360°-projectie en het
surroundgeluid in de dome, maak je deel uit van
immersieve concerten, video’s en performances
met het universum als inspiratiebron.
tot 05/12 | The Dome, Martelarenplein

The Living Room

Leuvense verenigingen benaderen de big bang
vanuit het niet-wetenschappelijke, het mystieke. Zij
verwelkomen je 5 dagen voor ontmoeting, inspiratie en exploratie in het oude stadhuis.
12-16/01 | Stadhuis, Grote Markt

Expo | Verbeelding van het universum

Een prestigieuze tentoonstelling met kunstwerken uit belangrijke binnenlandse en buitenlandse collecties. Je ziet er welke impact de fascinatie
voor de kosmos op de kunst en het denken had.
De focus ligt op de periode van de middeleeuwen
tot het einde van de 18de eeuw.
tot 16/01 | M Leuven

Expo | Blik op oneindig

PARCUM organiseert in het kader van KNAL! een
expo rond de oorsprongsgedachte vanuit religie
en religieuze beleving.

ma: 10:00 | di & vr: 14:00
za: 10:00 (EN) & 14:00 zo: 14:00 (FR)
niet op 25/12 & 01/01 | start: J.P. Minckelersstraat 98
tickets: Visit Leuven & www.citiesbybike.be

Shopping events

tot 16/01 | PARCUM, Abdij van Park | www.parcum.be

Expo | Voorbij de oerknal

vr: 19:30 (niet op 24+31/12): start: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 | tickets: Leuven Leisure

za (behalve 25/12 & 01/01): 15:00 | start: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 | tickets: Visit Leuven & Leuven Leisure

• Kerstshoppen

Fietstocht in & rond Leuven

Culinaire tour

za (behalve 25/12 & 01/01): 11:00 | start: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 | tickets: Leuven Leisure

za (behalve 25/12 & 01/01): 14:00 | start:
J.P. Minckelersstraat 98 tickets: www.citiesbybike.be

Brouwerijbustrip

Abdijen- & brouwerijentour

Tentoonstelling op het snijvlak van kunst en
wetenschap. Begrippen als tijd, ruimte, dimensies
en geometrie en de omvang van het universum
worden belicht.
tot 16/01: 10:00-17:00 | Universiteitsbibliotheek

KNAL! wandelingen

Beleef Leuven op een nieuwe manier, helemaal in
de sfeer van het festival. Ga op stap met een gids
en ontdek de stad en haar verborgen plekjes.

Volg de gids naar de bezienswaardigheden en
boeiende plekken, in én buiten het centrum.

tot 30/01 | www.bit.ly/knal-wandelingen

Vertrek met een bierkenner voor een bustocht naar
een lokale brouwerij. Volg er een rondleiding en
proef de versgetapte huisbieren.

Expo | Richard Long

za (behalve 25/12 & 01/01): 13:00 | start: Leuven Leisure,
Tiensestraat 5 | tickets: Leuven Leisure

Hij heeft de manier waarop we naar een sculptuur
kijken veranderd. In zijn werk herschikt hij natuurlijke materialen in oervormen die naar de kosmos en
het universum verwijzen.

Beerwalk

Leer de authentieke biercultuur kennen aan de hand
van anekdotes en monumenten. In 5
authentieke volkscafés kan je een lekker, speciaal
bier degusteren.

gratis | Appstore & Google Play Store

te koop: Visit Leuven

Download de gratis brochures en ontdek Leuven op
eigen houtje in je bubbel.

Nog meer wandelingen & fietsroutes
www.visitleuven.be/individueel

do: 13:00-18:00 | Brusselsestraat

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

• Kleine, gezellige artisanale markt
za: 9:00-18:00 | binnenstad

12+19/12 | 13:00-18:00 | binnenstad

Tijdens een culinaire verrassingstocht door de stad
wachten je echte lekkernijen. De wereld op je bord!

Tijdens deze tour staat het bier voorop, zowel door
de brouwerijen als de 4 prachtige abdijen die je
onderweg tegenkomt. Proef een abdijbiertje en krijg
er nadien nog ééntje mee naar huis.
zo: 10:00 | start: J.P. Minckelersstraat 98
tickets: Visit Leuven & www.citiesbybike.be

3x3 wandeling

Een wandeling langs minder bekende plekken van
de stad die grote en kleine verhalen te vertellen
hebben over de geschiedenis van de stad.
19/12 & 16/01: 15:00 | inschrijven: www.lotsofleuven.be

Speuren in een gekruid verleden

voor 4-6 jaar of vanaf 7 jaar | Sint-Pieterskerk

voor 6-12 jaar | 26+29.12: 14:00
Kruidtuin | gratis na reservatie: www.leuven.be/kruidtuin

03/12: 20:00 | 30CC/Minnepoort, Dirk Boutslaan 62
tickets & info: www.30cc.be

Ga zelf op pad met een uitgestippelde wandeling
door Leuven. Met een kaartje erbij en weetjes over
de haltes onderweg.

05/12 | 12:00-18:00 | HAL 5, Locomotievenstraat

• Bloemen- & plantenkraampjes

Familieparcours Sint-Pieterskerk

In een poëtisch concert wordt in taal en muziek
onderzocht wat de kosmische flessenpost van
de Voyagerruimtesondes ons vertelt over wie we
zijn en hoe we ooit herinnerd zullen worden in een
sterrenstelsel hier ver vandaan.

Ontdek de mooiste wandelingen in Leuven

05/12 | 13:00-18:00 | binnenstad

05/12 | 9:00-17:00 | Brabanthal, Brabantlaan

• Camping Flamingo
(Creatieve - & tweedehandsmarkt)

Internationaal Kortfilmfestival

Voyagers

• KU Leuven Walking Tours
In en om de gebouwen van KU Leuven valt er veel
te beleven. Kies uit drie wandelingen.
• Runnin’ City App
Combineer lopen en sightseeing en ontdek de
Leuvense highlights.
• Street Art Cities App
Ontdek de street art in de Leuvense straten.
• Erfgoedapp
Ontdek de erfgoedwandelingen in Leuven.

• Koopzondag

• Brocanterie Indoor

Voor kinderen

03-11/12 | Cinema ZED-Vesalius, A. Vesaliusstraat 9C
www.kortfilmfestival.be

Gratis apps

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

Markten

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

Wandelplan

meer info: www.hal5.be & www.foodgarage.be
Locomotievenstraat, 3010 Leuven
Tip | Schaatsbaan (zie Wintertijd)

Hoogtepunten & verborgen hoekjes

Op verkenning in de stad

tot 31/12 | 7:00-19:00 | Abdij van Park
www.parcum.be/events/de-abdij-prikkelt

10+17+21+22+23/12: 17:00 (EN) & 19:00 (NL)
12+19/12: 11:00 & 15:00 (NL), 13:00 (EN)
za (tot 18/12 & vanaf 08/01): 13:00 & 17:00 (NL), 15:00 (EN)
Aarschotsesteenweg 20 | tickets: Visit Leuven & online

HAL 5 vormt de leegstaande historische spoorweghallen om tot een bruisende, stedelijke en duurzame
ontmoetingsplek. Met een centrale bar, foodcourt,
streekproducten en buitenterras.

In de beste biercafés proef je telkens een ander
streekbier en leer je wat er zo bijzonder aan is.

za & zo: 14:00 | start: Vismarkt 16 | www.beerwalk.be

Psychiater Dirk De Wachter legt in een podcast
enkele vragen voor aan drie gasten. Beluister de
podcast op één van locaties op het abdijdomein.
Ontdek de abdijvijver, het neerhof en de kerktoren op een heel andere manier.

Van het gemoute graan tot de gistingstanks, de
brouwketels en de bottelarij. Ontdek de Artoisbrouwerij met een heerlijk seizoensbier als afsluiter.

Bierproeftoer

tot 20/03 | M Leuven

Podcastroute Dirk De Wachter

Winters bezoek Stella Artois

Winters Circus

Geniet van een extra portie circus uit de eigen
circuswerkplaats en ontdek de indrukwekkende,
fysieke, acrobatische of net intieme voorstellingen.
12-22/12 | diverse locaties
tickets & info: www.30cc.be/nl/circus

Le Docteur Miracle | Opera Present

De eerste opera van Georges Bizet wordt herleid tot
zijn essentie door een gloednieuw jong Vlaams ensemble. Geen grootste decors maar een universeel
verhaal gebracht door sterke stemmen.
11/01: 20:00 | 30CC/Wagehuys, Brusselsestraat 63
tickets & info: www.30cc.be

Brihang

Zijn door het publiek omarmde platen ‘zolangmogelijk’ en ‘CASCO’ lieten telkens weer een frisse
wind waaien door het Belgische muzieklandschap
en toonden aan dat hij een artiest is die zijn gelijke
niet kent.
26/01: 20:00 | 30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
tickets & info: www.30cc.be

Torenbezoek & beiaardbespeling

Sappige verhalen, weetjes en opdrachten
gebundeld in een doe-boekje. Ontdek enkele topstukken in de kerk.

Speur naar sporen uit het verleden

Ga samen met je gezin op archeologische speuren doetocht in de stad. Je kan de volledige route
doen (2,5 km) of je eigen wandeling samenstellen.

Geniet van het uitzicht op het balkon en van een
beiaardconcert op de eerste rij.

vanaf 4 jaar | brochure: Visit Leuven, Stadskantoor,
Leuven Leisure, Bibliotheek Tweebronnen

tot en met 22/12
di: 18:30 & wo: 12:30 | Mgr. Ladeuzeplein
max. 6 personen | info: www.kuleuven.be/beiaard

Zoektocht | De passionele zeven

Gratis beiaardconcerten

• Beiaard van de universiteitsbibliotheek
tot en met 22/12
di: 19:00 & wo: 13:00 | Mgr. Ladeuzeplein

• Beiaard van Abdij van Park
wo: 16:00 & 13/12: 12:00 | Abdij van Park

• Beiaard van de Sint-Pieterskerk
vr: 12:00 | Grote Markt

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

Zoektocht | Verhaaljagers

Ga bij elk van de zes stops op zoek naar het verhaalbordje en scan de code om het verhaal te beluisteren. De verhalen werden ingesproken door wel heel
speciale personen.
vanaf 8 jaar | www.leuven.be/verhaaljagers

Bert vertelt

Hij neemt je maar al te graag mee op sleeptouw
doorheen de tentoonstelling. Bert bekijkt het leven
van de norbertijnen vanuit zijn eigen bril, maar wil
ook graag weten wat jij ervan denkt.
tot 16/01 | PARCUM, Abdij van Park | 8-12 jaar

Speur tijdens deze workshop door het kruidige
verleden van de magische kruidtuin en onthul de
mysteries.

Knuffel gezocht

Een speels doe-boekje, gebaseerd op Leuvens eerste stadskinderboek ‘Knuffel gezocht’, voert jonge
gezinnen langs Leuvens leukste plekjes.
voor 0-4 jaar | verkrijgbaar: Visit Leuven & M Leuven
www.visitleuven.be/knuffelgezocht

Op speurtocht
met Norrie de abdijmuis

Op al zijn lievelingsplekjes heeft Norrie een eigen
muizenhuisje met een leuke kijk-en doe-opdracht.
Trek een echte paterspij aan en ga op zoek.
Je vindt er telkens een mooie kaart om te
verzamelen en mee naar huis te nemen.
voor 6-10 jaar | PARCUM

Familieparcours Vlieg

Met als thema ‘kijken’ word je aan de hand van
speelse opdrachten meegenomen door de collectiepresentaties.
6-12 jaar | M Leuven | enkel na reservatie

