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M-Museum Leuven

Een aanrader voor wie graag 

voordelig van het volledige 

aanbod van M-Museum Leuven 

en de Universiteitsbibliotheek wil 

proeven. Met het combiticket krij g 

je toegang tot:

• De tentoonstelling in M

• De vaste collectie van M

• De tentoonstelling in de 

Universiteitsbibliotheek

• De toren en het gebouw van 

de Universiteitsbibliotheek

Bestel online via 

www.arenbergleuven.be/tickets 

of aan de balie van M-Museum 

Leuven en de Universiteits-

bibliotheek. 

Een dag eropuit 
in Leuven? 
Na het bezoek aan de tentoonstellingen zin 
in een frisse neus? Strek dan samen met je 
vrienden of vereniging de benen met één van 
de Arenberg-groepswandelingen en ontdek 
de betekenis van de familie Arenberg voor 
Leuven en omstreken. Je kan een bezoek 
aan de expo in M ook combineren met een 
exclusief bezoek aan het Arenbergkasteel.

Ontdek het volledige aanbod voor groepen op 
www.arenbergleuven.be

Praktische
informatie 

DIESTSESTRAAT

Koning Leopold I-straat

UNIVERSITEITS-
BIBLIOTHEEK

Ontdek je liever op eigen houtje de 

historische binnenstad van Leuven? 

Download dan gratis de Leuven Walk 

App. Dit najaar staat de app speciaal 

in het teken van de familie Arenberg. 

 LEUVEN WALK APP 

NL

WAAR LIGGEN M-MUSEUM LEUVEN 

EN DE UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK IN 

LEUVEN?

• 10 min. te voet vanaf het station          

• 5 min. te voet vanaf het busstation 

Rector De Somerplein

 ARENBERG COMBITICKET

€ 16

Universiteitsbibliotheek Leuven © Toerisme Leuven

M-Museum Leuven © Karel Rondou

Stadhuis Leuven © Marco Mertens

Het kasteel v an Arenberg in Heverlee

EXPO 
MACHT

& SCHOONHEID
DE ARENBERGS



EXPO  
MACHT & SCHOONHEID. 
DE ARENBERGS
M-Museum Leuven
26.10.2018-20.01.2019

Wil je de familie Arenberg en haar kunstcollectie 

beter leren kennen? Dan is de expo in M-Museum 

Leuven het beste startpunt.

De tentoonstelling neemt je mee naar een bijzondere 

wereld van macht en schoonheid. Als belangrijke 

militaire en economische machthebbers verwierven 

de Arenbergs toegang tot de hoogste culturele 

kringen en bouwden zo een indrukwekkende 

kunstcollectie uit, met klinkende namen als Breughel 

en Dürer. 

In M maak je via schilderijen, prenten en andere 

kunstwerken kennis met het machtige geslacht 

Arenberg. Maar net zo goed word je verrast door de 

riante levensstijl en zin voor pracht en praal van deze 

cultureel vooraanstaande familie.

Mettertijd raakte de kunstcollectie van de Arenbergs 

verspreid over heel de wereld, in musea en privébezit. 

Voor de expo wordt een selectie van topwerken 

eenmalig samengebracht. Een unieke reünie die je 

niet mag missen.  

EXPO  
ADELLIJK WONEN.  
HET KASTEEL IN HEVERLEE, 
VAN CROŸ TOT ARENBERG
Universiteitsbibliotheek
26.10.2018-20.01.2019

Wie in Leuven ‘Arenberg’ zegt, denkt onmiddellijk 

aan het Arenbergkasteel in Heverlee. Dit architecturale 

pronkstuk was één van de favoriete verblijfplaatsen 

van de familie. 

De tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek 

is een boeiende reis door de geschiedenis van het 

kasteel. Via 3D- technologie komt het verleden er 

opnieuw tot leven. Daarnaast maak je kennis met 

de kasteelbewoners en hun bedienden. Origineel 

beeldmateriaal en objecten uit het kasteel geven 

je een idee van het adellijke leven in en rond het 

Arenbergkasteel.

M-Museum Leuven

L. Vanderkelenstraat 28 

3000 Leuven

 

26.10.2018 

- 20.01.2019 

Ma - Zo  11 - 18 uur

Do   11 - 22 uur

Woe gesloten

Ticket  € 12

Kortingstarief  € 5 - € 10 

19 - 25 jaar € 5

0 - 18 jaar gratis

Het ticket biedt je toegang 

tot de tentoonstelling in M 

en de vaste collectie

www.arenbergleuven.be/

expo-in-m 

Universiteitsbibliotheek
Mgr. Ladeuzeplein 21
3000 Leuven
 
26.10.2018 
- 20.01.2019 
Ma - Zo  10 - 17 uur

Ticket  € 6
Kortingstarief  € 5

www.arenbergleuven.be/

adellijk-wonen

© Privécollectie 

© KU Leuven, Universiteitsarchief

© KU Leuven, Kunstpatrimonium - 
foto Stany Dederen

Jan Breughel de Oudere, Dorpsgezicht met een 
vertrekkend gezelschap © Londen, Guildhall Art 
Gallery

Gyula Benczúr, Portret van hertogin 
Engelbert Maria van Arenberg, 
geboren Hedwige van Ligne 
© KU Leuven, Kunstpatrimonium - 
foto Bruno Vandermeulen

Maak kennis met 
de Arenbergs

Adel spreekt tot de verbeelding. Zeker de hoge adel, 
die toegang heeft tot de vorstenhuizen. Er hangt 
een aura omheen van glitter en glamour, zoals bij 
de tegenwoordige jetset, maar ook een aureool van 
cultuur en historie.

De Arenbergs zijn een familie die tot de hoge adel 
behoren. Ze speelden meer dan vijf eeuwen lang een 
belangrijke rol op het politieke, militaire, economische 
en culturele schouwtoneel in de regio rond Leuven, in 
België en in Europa. 

Een prestigieuze tentoonstelling in M-Museum 
Leuven vertelt het verhaal van de familie, maar vooral 
dat van hun kunstcollectie. Een select aantal werken 
komt er opnieuw samen. Je ontdekt topstukken van 
onder meer Rubens, Jordaens en Veronese. 

Benieuwd naar het leven op het kasteel? Bezoek dan 
ook de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek, 
waar je meer te weten komt over het iconische 
kasteel van Arenberg in Heverlee, nabij Leuven. Je 
krijgt er een unieke inkijk in het kasteel en het leven 
van zijn bewoners.

Familieportret van Karel van Arenberg en Anna van Croÿ © KU 
Leuven, Kunstpatrimonium - foto Bruno Vandermeulen

Op een boogscheut  
van M


