ILUVLeuven
STADHUIS

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

ma-vr: 15:00 NL/EN • za: 14:00 FR, 15:00 NL
& 16:00 EN • zo: 15:00 NL/EN
meest recente info: www.visitleuven.be/stadhuis
Grote Markt
tickets: Visit Leuven, Naamsestraat of online

SINT-PIETERSKERK

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.

N
L

TABLET HOLOLENS FOLDER

05.2022

VANDAAG
IN LEUVEN

ma-za: 10:00-16:30 • zo: 11:00-16:30
Grote Markt

UNIVERSITEITSBIBLIOTEEK
& TOREN

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.
MET APP

Expo
KRUIDTUIN

De oudste botanische tuin van België is
een groen pareltje in de stad met een kleurrijke
verzameling van bomen, heesters, struiken
en planten.

TUSSEN HEMEL EN AARDE
BELEEF HET LAATSTE
AVONDMAAL VAN BOUTS

ma-za: 8:00-20:00 • zo: 9:00-20:00
Kapucijnenvoer 30 • gratis toegang

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

M LEUVEN

Sint-Pieterskerk • www.diericbouts.be
tablet & hololens: reservatie verplicht

MET AUDIOGIDS 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.

vr-di: 11:00-18:00 • do: 11:00-22:00
wo: gesloten • L. Vanderkelenstraat 28
www.mleuven.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.
di tot zo: 10:00-17:00 • Abdij van Park
tickets: www.parcum.be

ma-vr: 10:00-17:00 (toren)
ma-vr: 9:30-19:30 (bib met app)
za, zo & feestdagen: 10:00-17:00
Mgr. Ladeuzeplein 21

WAEL SHAWKY

Een grote solotentoonstelling van zijn werk van
de afgelopen 25 jaar met nieuwe tekeningen,
een in-situ installatiewerk en zelden getoonde
werken. Hij kadert de hedendaagse cultuur vanuit
een historisch perspectief en omgekeerd.
tot 28/8 • M Leuven

ERGENS ONDERWEG

Kom mee op tocht langs religieuze wegen,
heilige reisgezellen en bedevaartsoorden. ‘Ergens
onderweg’ belicht wat mensen dreef en drijft om
op pad te gaan.
6/5-28/8 • di-zo: 10:00-17:00 • Abdij van Park
tickets: www.parcum.be

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.

DRUK IN LEUVEN

Leuven is het decor van een gloednieuw
boekenfestival. Je wordt ondergedompeld in
de wereld van de literatuur, met boekenverkoop,
signeersessies, lezingen, demo’s, voorstellingen
en optredens.
05/05-08/05 • diverse locaties
www.leuven.be/drukinleuven

HEALTH HOUSE

Health House toont je hoe ziekenhuizen eruit
zullen zien in de toekomst. Ontdek de rol van
artificial intelligence in het toekomstige
zorgsysteem.
26/5: 18:30-20:30 • Gaston Geenslaan 11
www.health-house.be/calendar

VRIJMETSELARIJ & RELIGIE

De tentoonstelling wil met unieke objecten uit
binnen- en buitenlandse collecties de bezoeker
laten kennismaken met de religieuze inspiratiebronnen van de vrijmetselarij en haar werking.
tot 14/5 | Universiteitsbibliotheek

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 30/6 • Velodroom (naast Romaanse Poort,
Brusselsestraat 63)

di tot zo: 10:00-17:00 • Abdij van Park
tickets: www.parcum.be

Muziek, film & performance
HEAR HERE

Een verrassend ontdekkingsparcours voor
alle leeftijden. Vijftien klinkende kunstwerken
staan verspreid over tien erfgoedlocaties.
De relatie tussen klank, akoestiek en perceptie
staat centraal.

PRAKTISCHE INFO

tot 6/6 • wo-zo: 14:00-19:00
rondleiding: verschillende data & tijden
diverse locaties • info & reservatie: www.hearhere.be

VISIT LEUVEN
Naamsestraat 3, 3000 Leuven
tel. +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be
www.visitleuven.be

OPEN SCHOUWBURG

Open van maandag tot zondag van 10:00 tot 17:00
ONLINE TICKETS
www.visitleuven.be
Visit Leuven •

@visit.leuven •

#

visitleuven

TIP ILUVLEUVEN TICKET
Bezoek de Leuvense highlights aan voordelig tarief:
• ILUVLeuven Ticket
		
Stadhuis & Universiteitsbibliotheek en -toren | 8 euro
• ILUVLeuven Ticket XL
		
Stadhuis, Universiteitsbibliotheek en -toren & M Leuven | 16 euro

De deuren van de prachtige Schouwburg worden
wagenwijd opengezet. Geniet van een drankje en
leuke muziek in de foyer. Er is ook een rondleiding
die je meeneemt achter de schermen.

SOUND OF CELLO

Geniet aan de vooravond van de Koningin
Elizabethwedstrijd van een hele dag vol cello.
Met o.a. Paul Heyman, Benjamin Glorieux,
Dobrawa Czocher en Maya Fridman.
29/5: 13:00 • Abdij Keizersberg
info & tickets: www.30cc.be

TORENBEZOEK
+ BEIAARDBESPELING

CIRKL

• Beiaard van de Sint-Pieterskerk

AFRIKA FILM FESTIVAL

AMERIKAANS COLLEGE

meer info: www.leuven.be/kruidtuin

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.

SCOUTS EN GIDSEN MUSEUM

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

Volg de geschiedenis van de scoutsbewegingen
aan de hand van kentekens en vlaggen. Bezoek
ook het documentatiemuseum en de bibliotheek.
24/4-31/10 • zo: 13:00-17:00 • Sint-Geertruiabdij,
Halfmaartstraat • www.scoutsmuseum.be

tot 25/5 • di: 18:30 & wo: 12:30
Mgr. Ladeuzeplein 21
info & reservatie: www.kuleuven.be/beiaard

• Beiaard van de Universiteitsbibliotheek

13-15/5 • info & tickets: www.cirklcircus.be

Onze prachtige botanische tuin wordt 200 jaar en
dat vieren we! We zetten de Leuvense Kruidtuin
en zijn rijke geschiedenis in de kijker.

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

8/5: 14:30-16:30 • rondleiding: 14:00
30CC/Schouwburg, Bondgenotenlaan 21
www.30cc.be/schouwburg

Op het programma staan heel wat nationale en
internationale toppers met enkele premières en
try-outs. Of doe je liever zelf mee?

200 JAAR KRUIDTUIN

GRATIS BEIAARDCONCERTEN
tot 25/5 • di: 19:00 & wo: 13:00 • Mgr. Ladeuzeplein
vr: 12:00 • Grote Markt

• Beiaard van Abdij van Park
wo: 17:00 • Abdij van Park

• Beiaard van de Sint-Jan-de-Doperkerk

4+18/5: 19:00 • Groot Begijnhof, Schapenstraat

Misschien associeer je Afrika niet meteen met
film, maar dat is onterecht. Ontdek waarom tijdens deze aangrijpende filmvoorstellingen.
tot 7/5 • diverse locaties
www.afrikafilmfestival.be

Birds • Abdij van Park
Collin van der Sluijs & Super-A

Voor kinderen
DE PASSIONELE ZEVEN
ZOEKTOCHT

Meester Jan en het Moorinneken zijn verliefd!
Ook andere standbeelden spelen mee. Kan jij ze
allemaal vinden?
4-10 jaar • te koop: Visit Leuven

ONTDEK M MET VLIEG
FAMILIEPARCOURS

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

SINT-PIETERSKERK
FAMILIEPARCOURS

Sappige verhalen, weetjes en opdrachten
gebundeld in een doe-boekje. Ontdek enkele
topstukken.
4-6 jaar of vanaf 7 jaar • Sint-Pieterskerk

SPEUR NAAR SPOREN
UIT HET VERLEDEN

Ga samen met je gezin op archeologische
speur- en doetocht in de stad.
vanaf 4 jaar • brochure: Visit Leuven

VERHAALJAGERS
ZOEKTOCHT

KNUFFEL GEZOCHT

Een speels doe-boekje voert jonge gezinnen
langs Leuvens leukste (speel)plekjes.
0-4 jaar • te koop: 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.
6-10 jaar • Abdij van Park • www.parcum.be

BERT VERTELT

Hij neemt je maar al te graag mee op sleeptouw.
Bert bekijkt het leven van de norbertijnen vanuit
zijn eigen bril, maar wil ook graag weten wat jij
ervan denkt.
8-12 jaar • Abdij van Park • www.parcum.be

EXPEDITIE KRUIDTUIN

Ga je mee op expeditie met je zoek- en
doekaart? Je ontdekt de Kruidtuin aan de hand
van 7 leuke opdrachten, waarvan er 2 elk seizoen
veranderen.
vanaf 8 jaar • kaart: Kruidtuin & Visit Leuven
www.leuven.be/kruidtuin

Ga zelf op verkenning

Festivals

OERATOOM

MUNDO MOVES

In de Leuvense binnenstad strijkt een nieuw
permanent kunstwerk neer, bestaande uit 80 wit
bronzen medaillons. Het werk is een eerbetoon
aan Georges Lemaître, vader van de oerknaltheorie en voormalig professor aan de Leuvense
universiteit.
diverse locaties • www.oeratoom.be
gratis brochure: Visit Leuven

KUNSTROUTE

37 Leuvense kunstenaars openen hun atelier voor
het publiek.
1/5: 11:00-18:00 • diverse locaties
www.kunstroute-leuven.be

WANDELPLAN
ONTDEK DE MOOISTE
WANDELINGEN IN LEUVEN

Ga zelf op pad met een uitgestippelde wandeling
door Leuven. Met een kaartje erbij en weetjes
over de haltes onderweg.
te koop: Visit Leuven, Naamsestraat 3

LEUVEN BEER ADVENTURE

Bezoek te voet of per fiets enkele deelnemende
brouwerijen, biercafés en biershops & win een
biergadget. Een leuke manier om Leuven bierstad
te beleven!
gratis flyer: Visit Leuven & deelnemende organisaties
meer info: www.visitleuven.be/leuvenbeeradventure

Ga bij elk van de zes stops op zoek naar het
verhaalbordje en scan de code om het verhaal
te beluisteren.

Mechelsestraat
Shopping in Leuven

MARKTEN

• Camping Flamingo

Creatieve - & tweedehandsmarkt
8/5: 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
za: 9:00-18:00 • binnenstad

LOVELY LEUVEN BIKE TOUR

Korte stops en leuke weetjes staan voorop tijdens
deze leuke biketour langs toeristische toppers,
verborgen parels en nog veel meer leuks.
ma: 10:00 • di & vr: 15:00 • za: 10:00 EN & 14:00 NL
zo: 14:00 FR • start: J.P. Minckelersstraat 98
tickets: Visit Leuven & www.citiesbybike.be

BIERPROEFTOER

In de beste biercafés proef je telkens een ander
streekbier en leer je wat er zo bijzonder aan is.
vr: 19:30 • start/tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

Een bezoek achter de schermen van de brouwerij.
Van het gemoute graan tot de gistingstanks,
de brouwketels en de bottelarij. Met een heerlijke
Stella als afsluiter!
za: 13:00 & 17:00 NL + 15:00 EN
Aarschotsesteenweg 20 • tickets: Visit Leuven & online

FIETSTOCHT IN & ROND LEUVEN

LEUVEN VERKOZEN TOT ÉÉN VAN DE
VIJF TOPBESTEMMINGEN IN EUROPA

EuropeanBestDestinations

diverse locaties & tijdstippen
info: www.visitleuven.be/kerken

GRATIS APPS

Gratis in Google Play Store & Appstore

• KU Leuven Walking Tours

In en rond de gebouwen van KU Leuven valt er
veel te beleven. Kies uit drie wandelingen.

• Jooks Sport Toerisme

Combineer lopen met sightseeing en ontdek de
highlights van Leuven.

• Street Art Cities

Ontdek de street art in de Leuvense straten.

• Erfgoedapp

Ontdek de erfgoedwandelingen in Leuven.

AFVAART VAN DE DIJLE

Geniet van de prachtige omgeving in het midden
van de Dijlevallei in een kano. De afvaart start in
Korbeek-Dijle en eindigt in Heverlee.

Een gloednieuw stadsfestival met een breed
scala aan activiteiten. Dit wordt hét moment om
samen een breed Leuvens publiek in beweging
te brengen voor een meer rechtvaardige en
duurzame wereld.
tot 14/5 • diverse locaties • www.mundialeuven.be

LIBF • LEUVEN INNOVATION
BEER FESTIVAL

Dit festival brengt 16 innovatieve brouwerijen
samen zodat nieuwe ideeën kunnen groeien en
nieuwe samenwerkingen kunnen ontstaan.
Bezoek de brouwers en proef de vele unieke en
innovatieve bieren van de hele wereld. Ga op
bieravontuur in en rond Leuven.
21/5: 14:00-23:00 & 22/5: 12:00-20:00
Velodroom (naast Romaanse Poort, Brusselsestraat 63)
info & tickets: www.leuveninnovationbeerfestival.be

LIBF • RANDPROGRAMMA

Geniet van verrassende proeverijen en ontmoet
de brouwers van het festival.
meer info: www.visitleuven.be/bierfestivals

start: The Shelter, Stationsstraat 13, 3060 Korbeek-Dijle
info: www.theshelter.be

NOG MEER WANDELINGEN
& FIETSROUTES

Download de gratis brochures en ontdek Leuven
op eigen houtje.

Op tocht met gids

BEZOEK STELLA ARTOIS

"Een open, tolerante stad, gericht op
en inclusieve toekomst, waar iedereen
welkom is en zijn plek kan vinden."

Leuven telt heel bijzondere en wondermooie
kerken met een verhaal. Tijdens de zomermaanden zijn er heel wat gratis te bezoeken.

www.visitleuven.be/ontdekdestad

vanaf 8 jaar • www.leuven.be/verhaaljagers

Shopping

DE MONUMENTALE KERKEN
VAN LEUVEN

Leuven Innovation
Beer Festival

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

za: 11:00 • start/tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

HOOGTEPUNTEN &
VERBORGEN HOEKJES

Achter doorgangen en deuren die gesloten
lijken, gaan tal van verrassingen schuil. Leuven
verwondert.
za: 15:00 • start: Leuven Leisure, Tiensestraat 5
tickets: Leuven Leisure & Visit Leuven

HOOGTEPUNTEN VAN LEUVEN

3x3 WANDELING

za: 14:00 • start: Grote Markt
tickets: Visit Leuven & online

zo 15/5: 15:00 • tickets: www.lotsofleuven.be

Wandeling langs het beste van het stadscentrum:
Grote en Oude Markt en Universiteitsbibliotheek.

BROUWERIJTOCHT

Vertrek met een bierkenner voor een fietstocht
naar een lokale brouwerij. Hier krijg je een
rondleiding en proef je de versgetapte huisbieren.
za: 13:00 • start/tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

LEUVEN VAN’T VAT

Met een bierkenner als gids bezoek je een lokale
brouwerij. Nadien ontdek je de stad, haar
bierverleden en -heden, en proef je lokale bieren.

Een wandeling langs minder bekende plekken van
de stad die grote en kleine verhalen te vertellen
hebben over de geschiedenis van de stad.

BEZOEK ARENBERGKASTEEL

Een gids leidt je rond door de mooiste kamers
van het kasteel en vertelt je daarbij meer over
het leven van de adellijke bewoners van weleer
en over de eclectische architectuur van het slot.
tot 28/8: zondag (3/7 & 7/8: zondag EN)
Kasteelpark Arenberg 1, 3001 Leuven
inschrijven: bit.ly/bezoek-arenberg

Vaartkom

za: 14:00 • start/tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

CHOCOLADE- & BIERPAIRING

Geniet in een ongedwongen sfeer van verschillende combinaties van vier pralines en 4 bieren
en laat je verrassen.
za: 17:30 • start/tickets: Leuven Leisure, Tiensestraat 5

FIETSTOCHT | BIERTOUR
ABDIJEN & BROUWERIJEN

Bier staat voorop, zowel bij de brouwerijen als de
4 prachtige abdijen die je 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

Universiteitsbibliotheek
Uitzicht van op de toren

