
WELKOM BIJ  
HET ARENBERG FESTIVAL

Een roemrij ke adellij ke familie. Dat zij n de Arenbergs. Het 
Arenbergkasteel in Heverlee was één van hun belangrij kste 
domeinen, maar hun invloed reikte tot ver daarbuiten. Vij f 
eeuwen lang waren deze markante fi guren niet weg te 
denken van het politieke, militaire, economische en culturele 
schouwtoneel. Die veelzij digheid komt dit najaar tot leven tij dens 
het Arenberg Festival.

Ontdek het volledige programma en alle praktische info op 
www.arenbergleuven.be

Seeker LV6 - SEAD Collectief 
Dat we in de ruimte gaan wonen is een 
feit, aldus bioloog, kunstenaar en TED 
Senior Fellow Angelo Vermeulen. Hoe, 
is de vraag. Samen met een team van 
wetenschappers, studenten, doeners en 
denkers uit onze stad bouwde hij  en het 
SEAD Collectief een ruimtetuig. Zou jij  
hierin kunnen overleven? 

Ereplein
Za & zo doorlopend

Met dank aan KU Leuven Dienst Cultuur 
en Facilitaire Diensten KU Leuven

POP-UP ACTS

Ontmoet enkele historische personages die ooit 

écht op het domein leefden zoals de befaamde 

blinde hertog, of Hedwige, de sigaar rokende 

hertogin. Speciaal voor dit feest worden ze met 

veel liefde terug tot leven gebracht door de 

spelers van Toneel Heverlee.

!WEDSTRIJ D! Maak een selfi e met deze 

hoogadellij ke personages en post je foto op 

sociale media met #arenbergleuven. Onze 

vakkundige jury kiest de origineelste foto. 

De winnaar krij gt een VIP-arrangement mét 

overnachting in het viersterrenhotel Tafelrond 

op de Grote Markt in Leuven en een gratis 

bezoek aan de expo ‘Macht en schoonheid. De 

Arenbergs’ in M-Museum Leuven.

Hier wonen de machines
Ontdek de grote Bollinckx stoommachine 
die gebruikt werd van 1931 tot 1972 
als een educatieve practicumopstelling 
voor de studenten. Of de Rolls Royce 
straalmotor, die zo is opgesteld dat 
de uitlaat van de motor door de muur 
van het Thermotechnisch Instituut 
naar buiten blaast. Op regelmatige 
basis wordt de motor opgezet door 
professoren voor hun beroemde en 
beruchte testen. Een unieke beleving die 
niet mag ontbreken op dit feest!

Op zaterdag om 15u30 starten we de 
straalmotor op. Wees tij dig aanwezig, de 
plaatsen zij n beperkt.

Kom zeker ook de machinecollectie 
bewonderen, onze gidsen staan klaar 
om wat extra uitleg te geven. Voor de 
kinderen is er een zoektocht.

Machinezaal Thermotechnisch Instituut
Za & zo 14u - 17u
Demo Rolls Royce straalmotor 
Za 15u30

Johan Creten, Pliny’s Sorrow (2011)
Op het eerste zicht straalt dit werk van 
de Belgische kunstenaar Johan Creten 
kracht en dominantie uit. Je denkt 
allicht dat het over een adelaar gaat, 
een machtssymbool uit de Europese 
geschiedenis. Maar algauw blij kt het 
een aalscholver te zij n. De ruwe huid, 
de impressionistische afwerking en 
de opengewerkte rug tonen ook een 
kwetsbaar wezen. Dit werk was reeds op 
verschillende locaties te zien. Gedurende 
de periode van het Arenberg Festival gaat 
het de interactie aan met de imposante 
architectuur en de natuur rondom het 
kasteel.

Binnenplein kasteel van Arenberg
20.10.2018 - 20.01.2019

Met dank aan de Commissie Actuele 
Kunst KU Leuven

FOODIES VOOR ARENBERG 
Wat aten en dronken de bewoners van 
dit kasteel in het verleden en wat eten 
wij  met z’n allen in de toekomst? Met 
deze twee vragen ging kok Filip Fransen 
(WITLOV) samen met een groep van 
geïnteresseerde hobbykoks, studenten en 
experts aan de slag. Het resultaat kan je 
proeven in twee heerlij ke schotels: eentje 
met echo’s uit het verleden en eentje met 
ideeën voor de toekomst.

Festivaltent en Ereplein
5 euro per schotel
Za & zo doorlopend 
(zolang de voorraad strekt)

Met dank aan de Leuvense 
Buurtcentra, VTI Leuven, Faculteit Bio-
ingenieurswetenschappen, Voedsel voor 
de Toekomst en Centrum Agrarische 
Geschiedenis

VIDEOMAPPING KASTEEL VAN 
ARENBERG 
Het hoogtepunt van het weekend: 
een spectaculaire videomapping door 
videokunstenaar Nele Fack (Studio Sandy) 
op de gevel van het kasteel. Verwacht 
je aan een reis door de tij d, met als 
apotheose de technologisch hoogstaande 
toekomst die we mede dankzij  imec 
tegemoet gaan. Een futuristisch klank- 
en lichtgebeuren, live begeleid door het 
Arenbergkoor en de beats van AMyn.

Gevel kasteel van Arenberg
Za & zo 20u, 21u, 22u (10’)

Met dank aan imec

©
 B

en
ni

ev
d

p

VR Lounge ‘Het universum van 
Panamarenko’- Holodeck.graphics
Ontdek kunstenaar Panamarenko in de 
virtuele wereld van Mixed Reality. Je 
beleeft zij n kunstwerken op een totaal 
nieuwe manier, door er midden in te 
staan en de grens op te zoeken tussen 
het reële en het virtuele. Durf jij  het aan?

Eerste verdieping Departement 
Elektrotechniek (ESAT)
Za & zo 14u - 18u
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WANNEER?

Zaterdag 20 en zondag 21 oktober 2018 

van 14 tot 24 uur

HOE GERAAK IK ER?

Adres

Kasteelpark Arenberg

Kardinaal Mercierlaan 94

3001 Heverlee

Te voet / Per fi ets

We raden je aan om te voet, met de fi ets of 

met het openbaar vervoer te komen. Er zij n 

verschillende fi etsenstallingen op het domein. 

Je vindt ze terug op het plannetje.

Met het openbaar vervoer

Gebruik bushalte Campus Arenberg II.

Stippel je reisweg uit met de routeplanner op 

delij n.be of met de app.

Met de auto

Kom je toch met de wagen, dan kan je 

 parkeren op parking Arenberg - De Molen in 

de Celestij nenlaan.

Praktisch 

DIESTSESTRAAT

Koning Leopold I-straat

Hertog Engelbertlaan

Celestĳnenlaan
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Campusbibliotheek Arenberg

 
Rode Kruis

FEESTELIJ K 
OPENINGSWEEKEND

Waar kan het Arenberg Festival beter  beginnen dan op de plaats 
waar de familie Arenberg eeuwen lang thuis was? Het concept 
van het openings feest gaat terug tot in de late 19de eeuw toen 
de familie op haar domein grote evenementen organiseerde waar 
iedereen reikhalzend naar uitkeek. Lucht ballonnen, elektrische 
verlichting en andere sensationele nieuwigheden passeerden er de 
revue. Een bonte waaier aan vermaak, op tredens en eten en drinken 
maakte het programma compleet. 

Deze traditie herleeft op 20 en 21 oktober. Het hele weekend ben 
je welkom voor een bruisende mix van technologie, amusement, 
cultuur, culinaire  ontdekkingen en heel veel doe-activiteiten voor 
alle leeftij den. 

Het verleden van de plek gaat er de confrontatie aan met de 
hedendaagse dynamiek op de site. Vandaag is het Arenbergdomein 
de thuishaven van de ingenieursfaculteiten van de KU Leuven. 

“De Arenbergs traden wel vaker op als sponsor 
van wetenschap en universiteit. Zo zorgde 
Lodewĳ k Engelbert van Arenberg, ook wel de 
blinde hertog genoemd, in de 18de eeuw voor 
de eerste ballonvaart op steenkoolgas aan het 
Arenbergkasteel.” 

Alle activiteiten zij n gratis. De  meeste activiteiten zij n doorlopend 
en vrij   toegankelij k. De demo van de Rolls Roys straalmotor, de 
 videomapping op het  kasteel, de optredens van het Arenbergkoor 
en het Arenbergorkest, de rond leidingen door het kasteel en de 
 lezingen onder de noemer ‘Made by Arenberg: Hoe KU Leuven 
jouw leven beïnvloedt’ gaan door op specifi eke tij dstippen. Enkel 
voor de rondleidingen in het kasteel dien je vooraf te reserveren.

Open snel deze folder en ontdek het ruime aanbod aan activiteiten.

Kasteelpark Arenberg 14 - 24 u

20 & 21.10.2018 
OPENINGSWEEKEND
ARENBERG FESTIVAL

www.arenbergleuven.be For English look inside

Gratis

11



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 

Rubens, Veronese en Jordaens. 

Voor de expo wordt een selectie van topwerken 

eenmalig samengebracht. Een unieke reünie die je 

niet mag missen. 

Lees meer over de expo op www.arenbergleuven.

be/expo-in-m 

Zin in meer Arenberg?
Enkele highlights van het 
Arenberg Festival 

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

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

is een boeiende reis door de geschiedenis van het 

Arenbergkasteel. 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.

Alle praktische info op www.arenbergleuven.be/

adellijk-wonen

BOS-WEEKEND 
Heverleebos en Meerdaalwoud
27 & 28.10.2018
Wist je dat de Arenbergs uitstekende bosbe-

heerders waren? De prachtige groene gordel rond 

Leuven hebben we dan ook aan hen te danken. 

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober ervaar je 

het Heverleebos en Meerdaalwoud op een geheel 

andere manier. Op zaterdag brengt een historisch 

schouwspel in de bossen de familie weer tot le-

ven. Een afwisselend buitenprogramma voor klein 

en groot op zondag toont dan weer op een heel 

toegankelijke manier het belang van duurzaam 

bos- en natuurbeheer.

Ontdek alle praktische info en het  volledige 

programma op www.arenbergleuven.be/

bosweekend

© KU Leuven, 
Universiteitsarchief

PROGRAMMA
HET KASTEEL ALS DECOR
VIDEOMAPPING KASTEEL VAN ARENBERG 

Zie ommezijde 

FOODIES VOOR ARENBERG 

Zie ommezijde

Allemaal Arenberg

De familie Arenberg verbindt haar naam aan 

verschillende verenigingen die deze titel met trots 

dragen. De Arenbergruiters, het Arenbergkoor, de 

Arenberg Jachtjoornblazers en het Arenbergorkest 

zijn dan ook eregasten op dit bijzonder feest. 

Maak een ritje te paard door het domein of geniet 

van hemelse koorgezangen en een uniek concert 

op de Franse jachthoorn.

 

De Arenbergruiters

Maak een ritje te paard. Vertrek ter hoogte van de 

watermolen.

Zo 14u - 18u

Het Arenbergkoor

Podium Ereplein

Za & zo 18u

Het Arenbergorkest

Podium Ereplein

Za & zo 19u

De Jachthoorngezellen van Arenberg

Ereplein

Zo 6 korte optredens tussen 14u - 18u

Bomenwandeling 

De Arenbergs hadden oog voor natuurschoon. Het 

prachtige Arenbergpark met zijn monumentale 

bomen is hiervan de stille getuige. Natuurgids 

Ernst Gülcher en bioloog en herborist Hans Baeté 

nemen je mee op een verkenningstocht door het 

monumentale park.

Vertrek binnenplein kasteel van Arenberg 

Afstand: 2 km

Max. 25 personen - geen reservatie nodig

Za & zo 14u30

De Arenberg-ijskelder

Benieuwd naar de voorloper van de hedendaagse 

koelkast? Breng dan zeker een bezoekje aan de 

historische ijskelder van de Arenbergs. Speciaal 

voor deze gelegenheid werd deze kelder opnieuw 

toegankelijk gemaakt en gerestaureerd. Kom er 

alles te weten over het historische gebruik ervan, 

de manier en noodzaak van het bewaren van ijs en 

de hedendaagse herbestemming van ijskelders als 

winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Hertog Engelbertlaan 

Za & zo 14u - 18u

Familiewandeling naar het kasteel

Wie waren de Arenbergs eigenlijk? En waarom 

waren zij zo belangrijk dat hun naam nog 

altijd blijft voortbestaan? Tijdens deze speelse 

gezinswandeling kom je er alles over te weten. 

Wandel langs straten, pleinen en bospaadjes in en 

om het kasteel. Een gezellig familiegebeuren, op 

maat van jong en oud.

Wandelboekje verkrijgbaar aan infostand

Afstand: 8 km

Za & zo doorlopend

IN HET KASTEEL
De portretfotograaf

Laat je naar eeuwenoude adellijke traditie 

portretteren met je gezin, vrienden of solo door 

fotografe Paulina Januszewska met als decor een 

bijzondere kopie van het kasteel van Arenberg.

Salons kasteel van Arenberg

Za & zo 14u - 19u

SOKKELetc

De studenten van SLAC/Beeldende & 

Audiovisuele Kunst realiseren een ontwerp voor 

een kunstwerk of installatie op de oude stenen 

sokkels van het Ereplein voor het Arenbergkasteel. 

Het medium is vrij, net zoals de vorm. Ontdek 

deze ontwerpen van de Leuvense textiel- en 

beeldende kunstenaars in de salons van het 

kasteel.

Salons kasteel van Arenberg

Za & zo 14u - 19u 

Opening zaterdag om 14u met feestelijke receptie

Op ontdekkingstocht door het kasteel

Ook benieuwd hoe de Arenbergs leefden in 

het kasteel? Of wil je meer weten over de 

geschiedenis van deze intrigerende plek? Dan is 

dit bezoek aan het kasteel met een ervaren gids 

zeker iets voor jou.

Vertrek binnenplein kasteel van Arenberg

Za vertrek om 15u, 16u en 17u

Zo vertrek om 14u, 15u, 16u en 17u

Inschrijven verplicht op www.arenbergleuven.be/

programma/ontdekkingstocht

Made by Arenberg: Hoe KU Leuven jouw leven 

beïnvloedt

Wat hebben 3D-printing, het materiaal van je 

reiskoffer en de codes van jouw bankkaarten 

gemeen? Ze werden allemaal mee ontworpen 

door onderzoekers aan de KU Leuven. 

Studentenvereniging VTK nodigt een aantal 

succesvolle uitvinders van de Arenbergcampus uit. 

Tijdens enkele korte lezingen komen zij uitleggen 

hoe hun onderzoek jouw dagelijks leven verandert 

en de toekomst verder zal vormgeven.

Zaterdag 

15u  Ir. John Baekelmans (Managing Director en

 Vicepresident van imec Nederland) 

De nieuwste innovaties en doorbraken in 

het Internet of Things.

15u30 Dr. ir. Bart Van der Schueren (CTO 

Materialise) 

De baanbrekende toepassingen van 

3D-printing.

16u  Prof. dr. ir. Bart Preneel (KU Leuven)  

De mogelijkheden en gevaren van Big Data 

Revolution.

16u30 Prof. dr. ir. Joris De Schutter (KU Leuven) 

Zullen robots ons werk overnemen? 

17u  Prof. dr. ir. Ilse Smets (KU Leuven) 

 Hoe waterzuivering ons leven bepaalt.

Zondag 

15u  Prof. dr. ir. Ignaas Verpoest (KU Leuven)

 Zeer licht, maar ultra sterk. Materialen in 

jouw leven. 

15u30 Jurgen Jacobs (CEO en co-founder van 

Qaelum)  

Technologie als meerwaarde voor arts en 

patiënt.

16u  Prof. dr. ir. Chris Tampère (KU Leuven)

 Hoe wetenschap mee de 

mobiliteitsproblemen kan oplossen.

16u30 Dr. ir. Jan Schrooten (Antleron)

 Hoe de nieuwe generatie biologisch actieve 

implantaten de geneeskunde hertekent.

Auditorium kasteel van Arenberg

Za & zo

Devillé Arcade Gamehall

Zeven handgemaakte houten videogames bieden 

je urenlang spelplezier. Ontdek de artistieke 

en culturele kant van de alternatieve gaming 

industrie. 

Inkomhal Departement Elektrotechniek (ESAT)

Za & zo 14u - 18u

LAB Kunst & Wetenschap – ABC Studio

Jonge en oudere wetenschappers duiken met 

de microscoop in onze natuurlijke celstructuren, 

treden in de voetsporen van Leonardo da Vinci, 

maken hun eigen robotcollages of laten Chinese 

draakraketten door de ruimte klieven. Deze 

mobiele ABC-studio bestaat uit interactieve 

speel- en werkstations voor jong en oud.

Eerste verdieping Departement Elektrotechniek 

(ESAT)

Za & zo 14u - 18u

Kast-en  Doolhofkasteel 

Oude kasten omgebouwd tot een oninneembaar 

slot. Een doolhof opgetrokken uit reststukken 

hout die in elkaar schuiven tot een echt kasteel. 

Speeltuigen vol verbeelding voor klein en groot!

Ereplein

Za & zo doorlopend

Bouwen met bamboe 

Samen met Statix, de studentenvereniging 

voor en door studenten Burgerlijk ingenieur-

bouwkunde, ga je aan de slag met bamboe en 

elastiek. Bamboe is een geweldig materiaal: licht, 

milieuvriendelijk en herbruikbaar. Creativiteit 

meets wetenschap!

Ereplein

Za 14u - 18u

Het openingsweekend van het Arenberg 
 Festival is een initiatief van KU[N]ST Leuven, 
het samenwerkingsverband van de stad Leuven 
en de KU Leuven. In samenwerking met de 
Faculteit Ingenieurs wetenschappen en Faculteit 
Bio-Ingenieurs wetenschappen en bijhorende 
 departementen. Naar een idee van het Stads-
archief Leuven.

Curator: Veerle Van Schoelant
Publiekswerking: Christel Dusoleil
Techniek: Herman Venderickx (coördinatie), Anne 
Heyman en Babs Boey
Productie: Inge Lauwers/Getshitdone

Coördinatie en communicatie:
KU[N]ST Leuven vzw
Lien De Keukelaere, Wouter Jaspers en Rebecca 
Thierfeldt

Met dank aan alle partners:

ABC Studio, Arenberg Jachthoornblazers, 
 Arenberg Jachtmeesters, Arenbergkoor, 
 Arenbergorkest, Arenbergruiters, Buurtcentra 
Leuven, Centrum Agrarische Geschiedenis,
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee, Devillé 
Arcade, Fablab, Filip Franssen/WITLOV  Catering, 
Galerie Transit, Gidsenorganisatie Leuven plus, 
Holodeck.graphics, Imec, Kastkastelen De Van 
Hut, KU Leuven, KU Leuven Commissie Actuele 
Kunst, KU Leuven Dienst Cultuur, KU Leuven 
 Existenz, KU Leuven Facilitaire Diensten, KU 
 Leuven Faculteit Bio-ingenieurs wetenschappen, 
KU Leuven Faculteit  Bewegings- en Revalidatie-
wetenschappen, KU Leuven Faculteit ingenieurs-
wetenschappen, KU Leuven Groep Wetenschap 
en Technologie, KU Leuven Kunstpatrimonium, KU 
Leuven Meta forum, KU Leuven Robotics Research 
Group, KU Leuven Thermotechnisch Instituut, Nele 
Fack en Nexxt Technology, Paulina Januszewska/
De Verhalenweverij, Radio 2, Regionaal Landschap 
Dijleland, Rikolto-Voedsel voor de toekomst, 
Stadsarchief Leuven, SEAD Collectief, SLAC/
Academie voor Beeldende &  Audiovisuele kunst, 
Stad Leuven, Stelplaats  Leuven, Studentenkring 
Statix, Studentenkring VTK, Toerisme Leuven, 
Toneel Heverlee, Ugo Dehaes, VTI Leuven (Hotel), 
Vlaamse Overheid, Vrienden van Heverleebos en 
Meerdaalwoud, WIM Leuven, Z.A.T Collectief
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WETENSCHAP & KUNST
Het kasteeldomein van Arenberg, eigendom  

van de KU Leuven, is wereldbekend om zijn 

hoogstaand innovatief wetenschappelijk 

onderzoek en dito ingenieursopleidingen. Laat je 

onderdompelen in deze magische wereld waar - 

speciaal voor dit feestweekend - wetenschap en 

kunst elkaar ontmoeten.

Seeker LV6 - SEAD Collectief 

Zie ommezijde

Existenz beschut! 

Al vele jaren maken de studenten Ingenieurs-

wetenschappen-architectuur hun ontwerpen 

in het kasteel van Arenberg. Hier laten 

ze hun creativiteit de vrije loop en wordt 

er nagedacht over actuele thema’s zoals 

duurzaamheid, tijdelijkheid en mobiliteit. Voor dit 

openingsweekend gingen masterstudenten aan 

de slag met materialen die ze verzamelden op de 

camping van het grootste rock festival van België: 

Rock Werchter. 

Ereplein

Za & zo doorlopend

VR Lounge ‘Het universum van Panamarenko’

Zie ommezijde

Dansende drones

De Leuvense choreograaf Ugo Dehaes 

werkt samen met IVEX en het Departement 

Computerwetenschappen van de KU Leuven aan 

een interactieve installatie waarbij het publiek zelf 

een robot en een drone bestuurt.

Eerste verdieping Departement Elektrotechniek 

(ESAT)

Za & zo 14u - 18u

Wetenschapsparcours

Volg het parcours langs de demo’s van het 

departement Elektrotechniek waar je actief 

wetenschap kan beleven en vragen kan stellen aan 

de wetenschappers die hier werken.

Eerste verdieping Departement Elektrotechniek 

(ESAT)

Za & zo 14u - 18u

Theokot Wetenschapslabo

Studentenvereniging VTK, stelt hun lokaal 

‘Theokot’ open en dompelt je onder in de 

wondere wereld van de wetenschap. Zowel 

jong als oud kunnen genieten van tal van 

leuke experimenten. Kom langs en ontdek de 

wetenschapper in jezelf.

Theokot Thermotechnisch Instituut

Za & zo 14u - 18u

Word zelf een 3D-printer

FabLab-Leuven, resident op Campus Arenberg, 

is een ‘open source hardware’ voor studenten én 

het brede publiek. Zeg maar een bibliotheek met 

gebruiksvriendelijke machines om bijna alles te 

maken in hout en kunststof. Ben je klaar om zelf 

een Minion te printen?

Machinezaal Thermotechnisch Instituut

Za & zo 14u - 17u30

Hier wonen de machines

Zie ommezijde

Johan Creten, Pliny’s Sorrow (2014)

Zie ommezijde

Gijs Van Verrenbergh, Reading between the lines

In Campusbibliotheek Arenberg, ondergebracht in 

en rond de restanten van het Celestijnenklooster 

en de grafkerk van de adellijke familie Croÿ, kan je 

op de patio het werk ‘Reading between the lines’ 

bewonderen.

Campusbibliotheek Arenberg

Za 14u - 17u

Het beschermde Landbouwinstituut – een 

pareltje van art-deco

Het Landbouwinstituut, een monumentaal 

gebouw in art-decostijl, werd in 1937 gebouwd 

in het inmiddels als dorpsgezicht beschermde 

Arenbergpark. De inkomhal is absoluut een 

bezoek waard met de monumentale luster in 

Neo-Byzantijnse stijl en het mooie tegeltableau.

Landbouwinstituut 

Za & zo 14u - 18u

De nieuwe proefbrouwerij – geen klein bier

In de hypermoderne proefbrouwerij van de 

Bio-ingenieurs worden nieuwe gisten voor bier 

onderzocht. Deze gisten bepalen voor een groot 

deel de smaak van het bier. Bier proeven is 

trouwens niet alleen een zaak van smaaktesten. 

Hoogtechnologische analyses maken het verschil 

en de gelijkenissen tussen de vele bieren die we 

kennen objectiever. Kom langs en verneem alles 

wat je altijd al wilde weten over bier. 

Proefbrouwerij, Landbouwinstituut

Za & zo 14u - 18u 

ARENBERG VOOR KINDEREN (én ouders)

Practical Information 

WHEN?

Saturday October 21 and Sunday October 22 
2018 from 14.00 to 24.00

WHERE?

Grounds of Arenberg Castle  
Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Heverlee

The activities are spread over the grounds: 
the Ereplein in front of the castle, inside the 
castle itself, the Department of Electrical 
Engineering (ESAT), the Thermotechnical 
Institute and the Faculty of Bioscience 
Engineering (FBSE).

AN ENCHANTING PROJECTION  

ON THE FAÇADE OF ARENBERG CASTLE

The highlight of the weekend is an enchanting 

projection on the façade of the castle by video 

artist Nele Fack. Expect a journey through time, 

culminating in the technologically innovative 

future we can expect thanks partly to imec. A 

futuristic sound and light event, accompanied live 

by the Arenberg Choir and the beats of AMyn.  

Façade Arenberg Castle

Sat. & Sun. 20.00, 21.00 and 22.00 hrs (10’)

free

The Opening Weekend is an initiative of  
KU[N]ST Leuven, a partnership between the City 
of Leuven and KU Leuven in cooperation with the 
Faculty of Engineering Sciences, the Faculty of 
Bioscience Engineering and related departments, 
and numerous partners.

EN

The Arenberg Castle in Heverlee 

once belonged to the noble House of 

Arenberg. This autumn the Arenberg 

Festival brings this illustrious family 

back to life.

Arenberg Opening Weekend
20 & 21.10.2018
14.00 - 24.00
Free

The former Arenberg estate, now home to the 

Faculty of Engineering Sciences (University 

of Leuven), provides the setting for the grand 

Opening Weekend on October 20 and 21. The 

packed programme of festivities establishes links 

between past, present, and future, and promises 

variety, enjoyment, and lots of surprises for young 

and old.    

So there’s plenty on offer this weekend. You can 

have your noble family portrait taken in the salons 

of the castle, or marvel at a fascinating dance 

performance with drones. Whet your appetite 

for science by visiting the Faculty of Engineering 

Sciences, various laboratories, and research 

centres. Explore the castle grounds on horseback, 

or sample some of the dishes the Arenbergs 

would have been served centuries ago, while also 

tasting some we can expect to eat in the future.

All the activities are free of charge. Most of 

the activities happen throughout the day with 

unlimited access. You will find more information at  

www.arenbergleuven.be.

Ontdek alle activiteiten van 
het Arenberg Festival op 
www.arenbergleuven.be/
programma

De watermolen aan het kasteel van Arenberg 

is dringend toe aan een opknapbeurt. Steun 

de crowdfunding voor de restauratie! Voor 

meer info: www.reddemolen.be

v.u. Lien De Keukelaere – KU[N]ST Leuven vzw, p/a Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven
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