LEUVEN
05.12 - 05.01

WINTERTIJDINLEUVEN.BE

IEDEREEN IS
WELKOM!
De donkerste dagen van het
jaar zijn in Leuven ook altijd
de gezelligste.
Tussen 5 december en
5 januari kan je naar tal van
fijne winteractiviteiten.

Kuier over de Kerstmarkt of door de
prachtige Wintertuin. Of haal je hartje
op tijdens de koopzondagen. Stille
genieters luisteren naar een ingetogen
klassiek concert of wandelen door het
Groot Begijnhof dat in het licht van
duizenden kaarsjes baadt. Feestvierders
dansen het nieuwe jaar op gang tijdens
Leuven Countdown, terwijl lekkerbekken
samendrommen op de Foodtruck Fiesta.
Wintertijd is uitgebreid genieten.
Helemaal nieuw is het lichtkunstparcours.
Het Leuvense collectief Skullmapping geeft
een overzicht van tien jaar originele werken
met licht, van kleinschalig en vooruitstrevend
indoor tot groots en ambitieus in de
buitenlucht. Proef zeker ook van het heerlijke
Wintertijdbier: een product van eigen
kweek, gebrouwen door Luvanium.
Woensdag 5 december opent Wintertijd
met een feestelijke toets: om 19u springt de
kerstverlichting aan van het stadhuis.

AFSPRAAK OM 19U
OP DE GROTE MARKT!

5 DEC t.e.m. 5 JAN
Grote Mark t - g ratis

Bezoek de prachtige Wintertuin op de Grote Markt,
een feeërieke plek met een kerststal, (echte!) schaapjes,
een grote kerstboom en een fotohoek (tag je foto’s met
#wintertijdinleuven).

LE PETIT CHEF
Ook Le Petit Chef is weer van de partij.
De kleine kok van het Leuvense collectief
Skullmapping tovert in zijn herberg in drie
minuten tijd een hemels - virtueel - gerecht
op je bord.
De herberg is open op weekdagen van 17u tot
20u, in het weekend van 14u tot 20u. Gesloten op
24, 25 en 31 december 2018 en 1 januari 2019.

P+bus: parkeren + gratis bus
Gratis nachtbussen op vrijdag- en zaterdagavond
Winkelbiljet op zaterdag en koopzondagen - 2 euro h/t

Mijn lijn brengt me
in de kerstsfeer
Kom met de bus naar Wintertijd.
Ontdek alle voordelen op delijn.be/leuven

Mijn lijn, altijd in beweging

Kerstmarkt
12 t.e.m. 23 DEC

Mg r. Ladeuze- en H. Hooverplein
g ratis

De gezelligste kerstmarkt van Europa bevindt zich ook dit jaar weer in Leuven!
Trek er van woensdag 12 tot zondag 23 december op uit en laat je verrassen door
de magische sfeer die de Leuvense Kerstmarkt al 31 edities uitstraalt.
Dankzij de vernieuwde verlichting waan je je even in een sprookje.
De kerstmarkt keert dit jaar terug naar het Mgr.

De Leuvense Kerstmarkt zou de Leuvense Kerstmarkt

Ladeuzeplein en het vernieuwde H. Hooverplein.

niet zijn als ze geen goed doel zou steunen. Want geef

Je kuiert er langs 170 standen vol geschenkjes,

toe: waarom zouden we tijdens de warmste periode

ambachtelijke producten, hapjes en drankjes.

van het jaar ook ons warm hart niet tonen?
Deze keer staat Hippo & Friends centraal, een fonds

Openlucht dansles ’Christmas Jive’ op wo 19 dec

dat wetenschappelijk onderzoek naar diabetes steunt.

van 18u tot 19u en zo 23 dec van 16u tot 17u door
de kerstelfjes van Danserie.

WWW.LEUVENSEKERSTMARKT.COM

Skullmapping
T I EN JA A R S C H ILDE R E N ME T LIC HT

Lichtkunstcollectief Skullmapping (Antoon Verbeeck & Filip Sterckx) bestaat tien jaar. In deze periode groeiden
ze van beginnende experimentele lichtkunstenaars uit tot een gevestigde waarde in het wereldje. Met hun
3D-voorstellingen waren ze de afgelopen jaren te gast op de grootste lichtfestivals over de hele wereld.
En ook hun werk Le Petit Chef maakt al een paar jaar goede sier in de hipste restaurants, van Londen tot Dubai.
Aanleiding genoeg om het centrum van thuisstad Leuven om te toveren tot een tentoonstellingsruimte met een
selectie van bestaande voorstellingen, klein en groot, binnen en buiten.

KING SPRONG

22 t.e.m. 30 DEC tussen 18u en 22u
24 en 25 DEC gesloten

APE N APE N APE N NA
Tuin M - Museum Leuven - g ratis

Een grote aap die een hoog gebouw beklimt, waar
hebben we dat nog al gezien? Maar in tegenstelling
tot zijn grote broer sleept deze giga-gorilla geen
gillende dames de hoogte in. Al staat hij daar wel
zeer uitdagend bovenaan op zijn brede borstkas te
kloppen. Een niet te missen spektakel voor jong en oud.
De voorstelling wordt continu herhaald en is enkel te zien aan
de kant van de Savoyestraat.

THE STYX

22 & 23 DEC tussen 14u en 20u
VIRTUE LE OVE RSTE E K NA AR
DE ONDE RWE RE LD
Historisch stadhuis - raadskelders
g ratis , ticket verplicht

The Styx is een multi-sensorische virtual
realityervaring. Kijk 360 ° rond in een virtuele
wereld en merk hoe ook je andere zintuigen worden
geprikkeld. Je stapt binnen in de Griekse onderwereld.
Met een virtual realitybril op je neus beleef je de mythe
van de Styx, de onderaardse rivier die de grens vormde
tussen de onderwereld en het rijk der levenden …
Eén persoon per voorstelling. Duur: 6 minuten.
The Styx is 16+, is niet geschikt voor gevoelige zielen, mensen
met een hartafwijking en personen die lijden aan epilepsie.
Gratis tickets: www.wintertijdinleuven.be.
Creatie voor Leuven in Scène 2014

FIERE MARGRIET

SKELETON
DANCE

22 t.e.m. 30 DEC tussen 18u en 22u
24 en 25 DEC gesloten

22 t.e.m. 30 DEC tussen 18u en 22u

LEUVE NSE LEGE NDE OP DE STR A ATSTE NE N

24 en 25 DEC gesloten

Eikstraat - g ratis

DANSE MACABRE

Het verhaal van Fiere Margriet die door haar aanvallers wordt
vermoord en in de Dijle geworpen, is alom bekend. Skullmapping
brengt de legende naar de 21e eeuw. Je zal getuige zijn van de
lafhartige aanval op het deugdzame meisje en haar lichaam
stroomopwaarts de Dijle zien opdrijven.

Eikstraat - g ratis

Wat begint als een nachtmerrie neemt
een onverwachte wending en kent zelfs
een romantisch einde. Deze voorstelling
breekt de straat open en toont het ware

Voor deze voorstelling werd voor de allereerste keer ter wereld het

gezicht van de Leuvense onderwereld,

‘street-mapping’-procédé gebruikt: beelden worden op de stenen

als je durft kijken tenminste …

geprojecteerd, waardoor Fiere Margriet écht voor je voeten op de
straat lijkt te liggen.
Duur: ca. 4 minuten. De voorstelling wordt continu herhaald, afgewisseld met
Skeleton Dance. De Eikstraat verbindt de Grote Markt met de Tiensestraat.
De projectie is alleen zichtbaar aan de kant van de Grote Markt. Creatie voor
Leuven in Scène 2012

Duur: ca. 4 minuten. De voorstelling wordt
continu herhaald, afgewisseld met Fiere
Margriet. Ook deze projectie is enkel goed
zichtbaar aan de kant van de Grote Markt.

GALLERY INVASION

PEEPSHOW
& MY ORCA

24 en 25 DEC gesloten

24 en 25 DEC gesloten

22 t.e.m. 30 DEC tussen 18u en 22u

SCHILDERIJE N KOME N TOT LEVE N
Naamsestraat 88 – g ratis

Wat zou er allemaal gebeuren als de schilderijen
in een kunstgalerie tot leven komen?
Een nieuwsgierig aapje komt uit het doek en gaat
op ontdekking in de ruimte. Een unieke ervaring.
Duur: 2 minuten.

22 t.e.m. 30 DEC tussen 14u en 20u
KINDE RDROME N
Historisch stadhuis - schatkamer.
g ratis

Met zijn installatie ‘Peepshow’
won Filip Sterckx de publieksprijs
van de Canvascollectie 2012.
Het is een combinatie van een
2D-filmprojectie en een 3D-sculptuur. Door het samenspel
van video en animatie ben je getuige van het levensechte
slaapritueel van een jongetje met nachtmerries.
In de installatie ‘My Orca’ kan Filip Sterckx zijn fascinatie voor
deze magnifieke dieren kwijt. We zien de kunstenaar zelf,
als kind, terugkomen in het werk.

Wiutertijd
= Winkeltijd
SHOPPEN & GENIETEN
De kerstverlichting maakt winkelen in Leuven nóg gezelliger deze maand. Voor al je
kerstcadeautjes, feestkledij en verfijnde ingrediënten moet je in de binnenstad zijn.
VASTE WA ARDE N VAN
DE BONDGE NOTE NLA AN
De breedste winkelboulevard van Leuven is jouw
bondgenoot in de kerstperiode. De grote ketens
bieden dé garantie voor een geschikt cadeau onder de
kerstboom. Een goeie roman, heerlijke pralines of een
nieuw parfum … Keuze te over!

SHOPPINGPAR ADIJS IN
DE DIESTSESTR A AT

PARIJSSTR A AT MET EE N HOEKJE AF
De Parijsstraat wint de prijs voor originaliteit.
Van vrolijke retrojurkjes tot vintage lampen: deze
straat katapulteert je terug in de tijd. Was het nu ‘70,
‘80 of ‘90? Ook wie dit jaar zijn eigen trui of sjaal breit,
vindt hier de zachtste wol.

WATERTANDE N IN ‘DE MECHELSE’
In de ‘de Mechelse’ en op de Vismarkt vind je alles voor

Op zoek naar een schitterende outfit om het nieuwe

een verfijnd menu: kazen van wereldklasse, pareltjes

jaar in te dansen? In de gezellige Diestsestraat met

van wijnen, Italiaanse delicatessen of kraakverse

meer dan 175 winkels vind je zeker wat je zoekt!

oesters … Hét mekka voor fijnproevers!

TIE NSESTR A AT - MU NTSTR A AT NA AMSESTR A AT - GROTE MARKT
En wie tijdens al dat shoppen even wil uitblazen,
heeft de keuze uit meer dan 290 horecazaken in het
centrum. Reserveer op voorhand een tafeltje of val
binnen voor een deugddoende pizza, spaghetti of
portie gehaktballen. Of ga voor een typisch Leuvens
volkscafé: voor een warme choco of een kom soep.
Bij vriestemperatuur, altijd (hart)verwarmend.

WWW.LEUVEN.BE/SHOPPEN

FOODTRUCK FIESTA

VR 28 DEC 17u - 24u
ZA 29 DEC 12u - 24u
ZO 30 DEC 12u - 21u

Park De Bruul (Brouwersstraat) - g ratis

Kom genieten van de lekkerste culinaire specialiteiten.
Fijnproevers van jong tot oud kunnen terecht bij dit grote
aanbod aan wereldse gerechtjes en heerlijke streetfood.
CRO-MAGNON • BBQ XXL

COR E LEONE • Italian bites

WÜRST • Haute dogs

JEAN SUR MER • ’t beste uit de Noordzee TRATTORIA AZZURRA • Tapas, Escargots, Paella

BAAN SIAM • Thai Street Food

PIZZA MAMA MARINA • Houtoven

DEBACKER • Flammekueche

ELLAS & M • Greek Street Food

URBAN COOK • Gourmet Burgers

DAYDREAMS • Werelddesserts

TABLE D’HO • Korean Street Food

’T VANNEKE • Verse soepen

GROOT BEGIJNHOF
BIJ KAARSLICHT
ZA 8 DEC van 17u tot 22u
Groot Begijnhof - g ratis

Het fabelachtige Groot Begijnhof (Unescowerelderfgoed) baadt in de gloed van duizenden
kaarsen. De Mannen van ’70 trakteren je op een
feeëriek schouwspel, begeleid door beiaard- en
koormuziek. Geniet ervan met een lekker drankje.

ALMA LIBRE • Mexican Street Food

Currende
SIR CHR IS TEMAS

KLASSIEKE CONCERTEN
DO 6, 13, 20 EN 27 DEC 18u
Sint-Pieterskerk - tickets: € 10

Sir Christemas, de titel van een middeleeuws Engels kerstlied, is het thema van
de kerstconcerten van Currende in de Sint-Pieterskerk. Na het succes van vorig
jaar stelt dirigent Erik Van Nevel weer een bijzonder aantrekkelijk en gevarieerd
programma samen met Engelse kerstmuziek. Vijf zangers, vier strijkers en een
orgel rijgen de feestelijke en intieme liederen naadloos aan elkaar.
Enkele nummers werden door Currende verrassend bewerkt.
Tickets via www.wintertijdinleuven.be of aan de kassa ter plaatse.
Er wordt telkens hetzelfde programma opgevoerd op de vier avonden.

Winter
wandelingen
STILTEWANDELING
VR 14 DEC 19u & VR 4 JAN 9u
ver trek Abdij van Park , Neerhof
(centrale binnenplein)
tickets: € 5

De Vrienden van de Abdij van ‘t Park
stippelden twee stiltewandelingen
uit met als thema ‘de zonnewende’.
Vroeger vierden mensen in deze
periode de terugkeer van het licht.
Daarom wandelen we op een van
de kortste dagen, vrijdagavond 14
december, in het donkere abdijdomein. Op vrijdagmorgen 4 januari
verwelkomen we de ochtendzon in
het nieuwe jaar. Telkens genieten
we in stilte van de omgeving.

OP ZOEK NAAR DE
WINTERKONING
7, 8, 9, 21, 22, 23 EN 26 DEC
& 2, 5 JAN
ver trek 17u Grote Mark t (Tafelrond)
tickets: € 10

Tijdens een boeiende tocht langs
bekende en minder bekende
plekken in de binnenstad hoor je
meer over Zwaanridder Lohengrin
en over de kruistocht van Hendrik I.
Je maakt ook kennis met de blinde
hertog van Arenberg en je ontmoet
de Groene Ridder. Na de tocht krijg
je een streekbiertje of frisdrank
aangeboden.
Op zaterdag ook in het Engels (vertrek
17u30). De wandeling duurt 1u30.

STRAFFE
WINTERVERHALEN

14, 15, 16, 27, 28, 29 EN
30 DEC + 3, 4 JAN

ver trek 17u Grote Mark t (Tafelrond)
tickets: € 10

Achter elke Leuvense straathoek
liggen wonderlijke anekdotes
voor het rapen. De gids van
Leuven Leisure vertelt je 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. Geniet
na met een gratis streekbiertje of
frisdrank.
Op zaterdag ook in het Engels (vertrek
17u30). De wandeling duurt 2u.

De wandeling duurt 1u - 1u30.
Reserveren: info@abdijvanpark.be

PARCUM
tot

10 MAART di tot zo - van 10u tot 17u

TE NTOONSTE LLING
‘RE LIGIE . HE LE ND. VE RDE LE ND.’
PARCU M - Abdij van Park
tickets: € 10 / € 8 / € 5 / g ratis -12 jaar

Vrede is de kern van vrijwel elke religie. En toch worden ontelbare
oorlogen gevoerd in naam van God. Religie verzoent, maar brengt
tegelijk ook geweld. Deze expo toont je de delicate verhouding tussen
religie, oorlog en vrede doorheen de tijd. Verwacht je aan kunst- en
cultuurobjecten uit diverse religieuze en museale collecties, en
hedendaagse kunst van enkele internationale namen.
www.parcum.be

M - MUSEUM LEUVEN
20 JAN 11u - 18u, do 11u - 22u, wo gesloten
gesloten op 25 - 26 DEC en 1 - 2 JAN

tot

TE NTOONSTE LLING
‘ MACHT E N SCHOONHE ID. DE ARE NBE RGS’
M - Museum Leuven , L. Vanderkelenstraat 28 tickets: € 12 / € 5 - 10 kor tinghouders / g ratis -18 jaar

Vijf eeuwen lang heeft de familie Arenberg een

WAANZINNING
UITZICHT

VR 7, 14, 21 EN 28 DEC & 4 JAN
Universiteitsbibliotheek , Mg r. Ladeuzeplein tickets: € 5

belangrijke rol gespeeld op het politieke, economische en

Tijdens Wintertijd kan je de toren van de

culturele schouwtoneel in de regio rond Leuven, in België

Universiteitsbibliotheek uitzonderlijk ’s avonds

en Europa.

(tot 21u30) bezoeken. Het is een unieke kans

De tentoonstelling ‘Macht en Schoonheid. De Arenbergs’

om te genieten van het prachtige uitzicht

vertelt het verhaal van deze machtige familie, maar
vooral die van haar kunstcollectie. Met namen als
Rubens, Veronese en Jordaens behoort de collectie

over de verlichte stad. Bovendien kom je in de
tentoonstelling ‘Adellijk Wonen’ alles te weten
over de uitzonderlijke geschiedenis van het

zowel qua omvang als kwaliteit tot de absolute top.

Arenbergkasteel, zijn interieur en bewoners.

In M komt een selectie van topwerken eenmalig samen.

www.wintertijdinleuven.be

Een unieke reünie die je niet mag missen!
www.arenbergleuven.be

Mobiliteit
Maak het jezelf gemakkelijk en kom naar Leuven met de fiets of het
openbaar vervoer. Kom je toch met de auto?
Surf naar www.zonaarleuven.be en vergelijk prijzen van alle parkings.

MET DE FIETS

MET DE AUTO

MET DE BUS

Stal je fiets in een fietsenparking,

Surf naar www.zonaarleuven.be

Elke vrijdag- en zaterdagavond

fietsrek, aan een fietsbeugel of op

en vergelijk prijzen van alle

brengt de nachtbus je terug

een fietsparkeervak.

parkings in Leuven.

naar huis. Die bussen rijden

Meer informatie vind je op

Parkeer je op een randparking?

www.leuven.be/fiets-parkeren.

Dan nemen jij en je passagiers
met het parkeerticket gratis de bus
naar het centrum. Op zaterdag
en zondag parkeer je zelfs gratis
op parking Wetenschapspark
Arenberg. Dat kan tussen 10 en
19 uur. Een pendelbus rijdt elke 10
minuten gratis naar het centrum
en terug.

langs 17 nachtlijnen en zijn
soms zelfs gratis. Op zaterdag
en koopzondagen reis je met
het winkelbiljet voor 2 euro
naar Leuven en terug. Op
oudejaarsavond rijden er extra
feestbussen tussen 22 uur en 6
uur ’s morgens. Je betaalt € 4 voor
een feestbiljet.
Meer info vind je op
delijn.be/leuven.

EINDEJAARSCORRIDA
ZO 30 DEC vanaf 8u30

Star t Mg r. Ladeuzeplein - tickets: € 12/ € 15 / € 20

Sluit het jaar sportief af met de Eindejaarscorrida en
geniet samen met duizenden lopers van het winterse
stadsdecor. Verschillende muziekgroepjes zorgen voor
sfeer en ambiance. Kies uit een parcours van 4, 8 of 12
kilometer door de verkeersvrije binnenstad.
www.corridaleuven.be

LEUVEN
COUNTDOWN
MA 31 DEC vanaf 22u
Oude Mark t - g ratis

De Oude Markt is op oudejaarsnacht
de place to be. Samen met de dj, die
bovenop een brug dwars over het plein
staat, tel je af naar het nieuwe jaar.
Daarna kan je met meer dan 10.000
andere feestneuzen verder vieren in de
meer dan 30 kroegen van d’Aa Met.
www.oudemarktleuven.be

WINTERSPEELTUIN
26-30 DEC van 10u tot 18u
Brabanthal - tickets: € 7 / € 8

Nog op zoek naar een leuke activiteit met je kinderen
tijdens de kerstvakantie? De Winterspeeltuin in de
Brabanthal is de perfecte locatie voor kinderen vanaf
3 jaar en hun (groot)ouders.
www.leuven.be/winterspeeltuin

NIEUWJAARSDRINK
ZA 5 JAN van 15u tot 18u
Grote Mark t - g ratis

Het stadsbestuur trakteert alle inwoners op
een Leuvense pint, een kopje koffie, een portie
smoutebollen, varken aan ’t spit of vegetarische hapjes
om het nieuwe jaar goed in te zetten. Alle Leuvenaars
zijn welkom en er vallen mooie prijzen te winnen.

WINTERTIJDINLEUVEN.BE
INFORMATIE EN
TICKETS:
Toerisme Leuven
Naamsestraat 3
3000 Leuven
016/20.30.20

v.u.: Dirk Vansina, Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

5 DEC - 5 JAN: W I N T E R T U I N
6, 13, 20, 27 DEC: C O N C E R T E N C U R R E N D E
8 DEC: G R O O T B E G I J N H O F B I J K A A R S L I C H T
12 - 23 DEC: L E U V E N S E K E R S T M A R K T
16 DEC: K O O P Z O N D A G
22 - 28 DEC: L I C H T K U N S T P A R C O U R S
23 DEC: K O O P Z O N D A G
26 - 30 DEC: W I N T E R S P E E L T U I N
28 - 30 DEC: F O O D T R U C K F I E S T A
30 DEC: E I N D E J A A R S C O R R I D A
31 DEC: L E U V E N C O U N T D O W N
5 JAN: N I E U W J A A R S D R I N K

