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De Leuvense Erfgoeddag venieuwt.
Kloppende hart wordt het Ladeuzeplein
dat wordt omgetoverd tot een minierfgoedstad. In dit festivalcentrum maak je
kennis met de Leuvense erfgoedsector en
vind je informatie over alle activiteiten.
Maar je kan er ook terecht voor eten en
drinken, korte optredens en kleine teasers
voor jong en oud. En er zal ook gefeest
worden. De Erfgoeddag start al op
zaterdagavond 21 april, om 20 uur met
een speciaal programma op het
Ladeuzeplein, waar ook de Leuvense reuzen
zullen bij zijn. Zondag 22 april start dan met
een groot ontbijt tussen 8.30 en 10 uur.
Kom mee feesten en maak kennis met het
Leuvens (erf)goed.
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festivalcentrum het Leuvens Goed

2
C

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK
& UNIVERSITEITSARCHIEF

boeken, expo, installatie, transcriptiemarathon, bibliotheektoren

F

12

      

HET LEUVENS GOED IN FOTO’S

1.

Het Leuvens Goed, festivalcentrum
(Mgr. Ladeuzeplein, 3000 Leuven)

2.

Universiteitsbibliotheek & Universiteitsarchief
(Mgr. Ladeuzeplein 21, 3000 Leuven)

3.

M-Museum Leuven
(Leopold Vanderkelenstraat 28, 3000 Leuven)

4.

Tweebronnen
Stadsarchief en Kunst in Huis
(Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven)

5.

Villerscollege/Rijksarchief
(Vaartstraat 24, 3000 Leuven)

6.

Scouts en Gidsen Museum Leuven
(Sint-Geertruiabdij 5, 3000 Leuven)

7.

Huis van de Tolerantie
(Brusselsestraat 332, 3000 Leuven)

8.

Kruidtuin
(Kapucijnenvoer 30, 3000 Leuven)

9.

KADOC-KU Leuven
(Vlamingenstraat 39, 3000 Leuven)

rondleidingen
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John Cage, aria-app, live jukebox muzikant
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KADOC-KU LEUVEN
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De Leuvense Erfgoeddag is een samenwerking tussen 30CC,
Academie Leuvens Dialect, Afdeling diversiteit en gelijke kansen
Stad Leuven, Alamire Foundation, Ampli, Begraafplaats Stad
Leuven, Bijzondere Collecties KU Leuven Bibliotheken, Bloem en
Tuin Heverlee, Buurtwerking Groot Redingenhof, Buurtwerking
Richard Valvekensstraat, CAG, Capella Nova, Campanae
Lovanienses, CHBS Brussel, Creosa Aroma Experience, Cultureel
erfgoed annuntiaten Heverlee, Het Damiaanfonds, Damiaan
Vandaag, Digitaal Materiaal, Les Disciples de Salomon, Directie
data-en facilitair beheer stad Leuven, Documentatiecentrum
Vlaams-Brabant, Erfgoedcel Leuven, Face (in) the Mirror,
Fonkelvogelcollectief, Fotocollectief , Groenbeheer Stad Leuven,
Holebihuis Vlaams-Brabant, HOOKED, Huis van de Tolerantie,
HuisvandeMens Leuven, Jonna vzw, KADOC-KU Leuven,
Kerknet, Kerkraad Sint-Kwintenskerk, Kerk in Nood, Koninklijke
Vakvereniging De Bieëntelers der Dijle, Koninklijk Verbond der
Jaartallen vzw, Kruidtuin Leuven, Kunst en Erfgoed KU Leuven,
Kunst in Huis, Leuven Leisure, Leuvens Historisch Genootschap,
Leuven+, De Mannen van 73, MATRIX, MijnLeuven, Museum
Kazerne Dossin, Muséé du Marbre Rance, M-Museum Leuven,
Nihao Leuven, Orde van de Pietermannen, PARCUM, Pynnock
Ridders Horst, Rascalz vzw, ReuzeLeuven, Rijksarchief Leuven,
Sacred Places, SALSA! Vzw, Scouts en Gidsen Museum Leuven,
Secundair Onderwijs Heilig Hartinstituut Heverlee, Stadsarchief
Leuven, Straffe Streek, Traiteur Kapucijn, Toerisme Leuven,
Toneel Heverlee, Vereniging Belgische Neerhofdieren, Vlaamse
Erfgoedbibliotheek vzw, De Vrienden van Abdij van ’t Park,
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw, UCLL,
Universiteitsarchief KU Leuven, Urban Woorden, Wijkcomité
Matadi en WIM.
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10.

STUK Kunstencentrum
(Naamsestraat 96, 3000 Leuven)

11.

Universiteitshal
(Naamsestraat 22, 3000 Leuven)

12.

Hollands College
(Pater Damiaanplein 9, 3000 Leuven)

13.

Sint-Kwintenskerk
(Naamsestraat 160a, 3000 Leuven)

14.

Abdij van Park
(Abdij van Park, 3001 Heverlee)

15.

Heilig Hartinstituut
(Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee)

16.

Matadiwijk

ABDIJ VAN PARK
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MEER INFO
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 85
www.hetleuvensgoed.be

Wandel & Fietstochten
NAAMSESTEENWEG

Het Leuvens Goed - Het vernieuwd concept van
Erfgoeddag Leuven is ontwikkeld door
Erfgoedcel Leuven i.s.m.Sacred Places

muzikale demo’s in Huis van de Polyfonie | expo Kerk in Nood
expo & expertisedag in PARCUM
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A.

De smaken van Leuven

B.

Van Ladeuze tot kazerne

C.

Op stap langs Leivese straatnamen

D.

Kiezen voor natuur

E.

Tussen Ladeuzeplein en Abdij van Park

F.

Het Leuvens Goed in foto’s

G.

Kies voor de fiets

topstukkenkabinet | Lezing en expo

PROGRAMMA
ZATERDAG 21 APRIL
LADEUZEPLEIN

Alternatief archief
De dames van WIM bieden je een alternatief op het standaard
archief. Hoeveel informatie wil je over jezelf delen? Is jouw
persoonlijke informatie belangrijk genoeg om als erfgoed
beschouwd te worden? Wat is erfgoed voor jou? Zoek mee de
grenzen op tussen vriendenboek, rijkregister en archief. Kom
jezelf vereeuwigen in het alternatieve archief. Of deel je visie op
erfgoed in Leuven met je mede-Leuvenaar.

1. LADEUZEPLEIN (20-23 uur)
FEESTELIJKE OPENING FESTIVALCENTRUM EN ERFGOEDTUIN
De zeven Leuvense reuzen openen het festivalcentrum. Ze
dansen het plein in begeleid door de beiaard van de Universiteitsbibliotheek. Vuurkunstenaars en taiko drummers zorgen voor
nog meer spektakel.

Podium: muziek en woord
Jongeren van Urban Woorden verwennen je op verschillende
tijdstippen met rap en slam, geïnspireerd door het Leuvens
erfgoed op het centrale plein van Erfgoeddag. Samen met jou
en een aantal 'slam poets' maken de Rascalz een gedicht over
de stad en het erfgoed van Leuven. Delen hiervan worden
geperformed via een camera-booth of live vertaald door
street-artists. Het resultaat vormt de basis voor een rap in
samenwerking met de BURn-jongeren.

DE ERFGOEDTUIN
De dienst groenbeheer van stad Leuven legt een speciale tuin
aan op het Ladeuzeplein met enkele oude palmbomen, want
ook dit is Leuvens erfgoed. Voor deze gelegenheid kan je ook
kennismaken met hun nieuwe Leuvense bijenwagen.

De Mannen van het Jaar zijn een eeuwenoud fenomeen in
Leuven. Ze presenteren zich op het erfgoedplein en verzorgen
de drank op het plein. De Joorzangers, het koor van deze
Jaartallen, zorgen voor Leivese liedjes.

HET ERFGOEDPAVILJOEN: EXPO’S EN INSTALLATIES
Het erfgoedpaviljoen is ook één grote exporuimte waar je kan
doorlopen en allerlei erfgoed, installaties of workshops vindt.
Ook de twinkelinstallatie van de dienst begraafplaatsen van de
stad komt zaterdagavond naar het plein.

Hoe klinken oude volksliederen of -verhalen omgezet naar
hedendaagse rap en gebracht door Leuvens raptalent? Ook de
oude 18e-eeuwse beiaardmuziek steken de jongeren van
HOOKED in een nieuw, hedendaags jasje. Het wordt een unieke
mix, zoveel is zeker.
2. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK EN TOREN (20-0 uur)
De Universiteitsbibliotheek is vrij toegankelijk tot 0 uur. Je kan
zelfs helemaal tot boven in de toren, waar je een fantastisch
zicht op Leuven en het festivalplein krijgt.

© Dirk S

Transcriptiemarathon schepenbankregisters
Stadsarchief Leuven
Vrijwilligers van het stadsarchief geven 24 uur lang het beste
van zichzelf. Ze proberen een record te halen door akten van de
Leuvense schepenbank, een van de rijkste bronnen uit het
verleden van Leuven, om te zetten in modern schrift.
Kom hen aanmoedigen.
Start 21/4 om 20 uur tot 20 uur op 22/4

Enkele teasers in het paviljoen:
Expo Kostuumlab
Zes jongeren tonen hun zelfontworpen kostuum, gebaseerd op
de verhalen van enkele gevelbeelden van het Leuvense stadhuis. Ze maakten in samenwerking met Jonna en mijnLeuven een
eigen interpretatie en gingen creatief aan de slag met textiel en
andere materialen.

De industrie van het verleden
Digitaal Materiaal
Deze installatie neemt je mee naar het industriële verleden van
Leuven. Stap in de fabriekshal en ervaar de repetitieve handenarbeid aan den lijve.
Doorlopend 20-0 uur

3D-installatie en projectie: het Ladeuzeplein door de
eeuwen heen
Aan de hand van kaarten uit verschillende periodes en 3D-technologie laat het Leuvens Historisch Genootschap het ontstaan
en de evolutie van deze plek tot het huidige plein zien en
voelen. Het begon ooit met een stadsmuur op deze plaats.

E.

VERTREKPUNT LADEUZEPLEIN
De smaken van Leuven
CAG en Leuven Leisure
Als liefde door de maag gaat, helpt culinair erfgoed je houden
van Leuven. Een gids neemt je mee op culinaire ontdekkingstocht langs o.a. de Pensstraat en Patattenmarkt. Op het
parcours proef je van streekgerechten en Leuvense tradities en
hun ontstaansgeschiedenis.
Vertrek om 13 of 16 uur (duur 2 uur)
Bij voorkeur reserveren via femke.paulussen@cagnet.be

A.      

F.

B.             Van Ladeuze tot kazerne.

Leuvense kloosters herbestemd
Rijksarchief Leuven, Documentatiecentrum Vlaams-Brabant,
Leuvens Historisch Genootschap
Eind 18e eeuw veranderde de Leuvense stedelijke ruimte fel. De
opheffing van talloze kloosters zette een langdurig proces van
herbestemming van religieus patrimonium in gang. Op een
wandeling tussen het Ladeuzeplein en Sint-Geertrui ontdek je
hoe deze ingrepen van sloop, hergebruik of verkaveling het
straatbeeld hebben vorm gegeven.
Vertrek om 11, 14 of 16 uur (duur: 1,5 uur) Bij voorkeur reserveren
via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be of 016 31 49 50
C.           Op stap langs Leivese straatnamen

Leuven+, Academie Leuvens dialect, Stadsarchief
Begeleid door een gids in het Leuvens dialect volg je een route
langs interessante plaatsnamen van Leuvense straten, pleinen
of gebouwen. Via de benamingen van vroeger tot nu in het
algemeen Nederlands en het Leuvens dialect krijg je heel wat
info mee over de geschiedenis van de stad. Onderweg hoor je
af en toe ook een verhaal uit de Leuvense schepenbank. Over
dagelijkse situaties uit het Leuven van de 15e eeuw.
Vertrek om 11.30 of 14 uur (duur 1,5 uur)
Bij voorkeur reserveren via erfgoedcel@leuven.be
D.

Kiezen voor natuur
Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw
We laten je kiezen tussen enkele merkwaardige of verborgen
groene oases in de stad. Wat is de betekenis van deze geheime
plekjes? Welke verhalen dragen ze mee? Sommige van deze
oude parken en collegetuinen zijn onbekende parels. Zelfs
wanneer we door het Groot Begijnhof wandelen, krijg je uitleg
over deze Werelderfgoedsite en over de aanwezige natuur.
Vertrek om 14.30 uur (duur 2 uur)
Bij voorkeur reserveren via erfgoedcel@leuven.be

PROGRAMMA
ZONDAG 22 APRIL
ANDERE LOCATIES

1. LADEUZEPLEIN: HET LEUVENS GOED (8.30-18 uur)

2. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK (8.30-20 uur)

Ontbijt: 8.30- 10 uur
Zet je bezoek aan Erfgoeddag op zondag goed in met een
ontbijt met Leuvense of streekgebonden specialiteiten in
samenwerking met Traiteur Kapucijn. Voor kinderen betaal je 4
euro, voor volwassenen 8 euro. Reserveer je plaats voor 18 april
via erfgoedcel@leuven.be. Betalen kan je ter plaatse op
zondag 22 april 2018.
Programma 10-18 uur
Erfgoedtuin
Naast een hele reeks oude palmbomen en de nieuwe bijenwagen, laat de dienst groenbeheer van de stad je kennismaken
met de Leuvense knoop. Dit is een speciale bindtechniek voor
planten. Medewerkers leggen het je graag uit. Bloem en Tuin
Heverlee laat jong en oud planten stekken en dankzij de
Vereniging voor Belgische Neerhofdieren ontdek je ook de
enige echte Leuvense rasduif.

De Leuvense Universiteitsbibliotheek en toren
Kunst en Erfgoed KU Leuven, Het Damiaanfonds, Damiaan
Vandaag
10-18 uur ( Lezing om 15 uur )
Laat je doorlopend rondleiden, werp een blik achter de
schermen of bezoek de expo ‘Leven op Molokaï, Hawaii’. Om 15
uur geven prof. Omer Steeno en prof. Patrick Devlieger een
lezing in de tentoonstelling. Zo kom je meer te weten over
Ambrose Hutchison, Emil Van Lil en Victor H. Lappé. Je kan
uitzonderlijk gratis de bibliotheektoren bezoeken.
Fake News Media in België? Kiesadvies in historische kranten
Bijzondere Collecties, KU Leuven Bibliotheken
10-18 uur
Zijn partijdige media inderdaad een fenomeen van de laatste
jaren? Als we Trump moeten geloven wel. Deze digitale expo
bekijkt in de collectie historische kranten hoever kranten
gingen in het geven van stemadvies.

Info- en ontmoetingspunt, expo’s en installaties
Het erfgoedpaviljoen doet doorlopend dienst als info- en
ontmoetingspunt. Je vindt er de programmakrant en algemene
informatie over het erfgoed van de stad. Maar het is
doorlopend ook een expo-ruimte met teasers en korte
optredens (zie programma zaterdag). En er is ook een permanente bar. Bonnetjes voor de bar en het ontbijt vind je aan de
kassa in het paviljoen.

Kiezen voor Leuven
Universiteitsarchief KU Leuven
10-18 uur
Werp een blik achter de schermen en ontdek de sporen die
studenten al 600 jaar nalaten in het archief. Kiezen voor een
studierichting, kot, vrienden, eten in de Alma, de praeses, de
rector of een lief. Laat je doorlopend rondleiden door de
archivarissen.

Sessies tai-chi met reus Da Tong
Na het ontbijt om 10 uur, maar ook nog om 13.30 en om 15.30
uur kan je je herbronnen met een sessie tai-chi gegeven door
onze Chinese reus Da Tong. Op het plein in de erfgoedtuin.
10, 13.30 en 15.30 uur (duur: 15 minuten)

3. M-MUSEUM LEUVEN (11-18 uur)

De Leuvense reuzen
De Leuvense reuzen zijn met 7 en weldra met 8. Samen met
hun achterban vind je ze op het centrale plein. Elk op zich doen
ze een speciale activiteit. Van tai chi met reus Da Tong tot
allemaal samen dansen op beiaardmuziek. Maak je keuze. Een
gesjorde scoutsreus staat ook symbool voor toekomstige
nieuwe Leuvense reuzen. Wie zal binnenkort bvb. een van de
diversiteitsreuzen adopteren? Weet je hoe een reus gemaakt
wordt? Ontdek het via een filmpje en een live-demonstratie.

Maak je keuze met de M-app
11-18 uur
Download de M-app en stel je persoonlijke rondleiding samen
op basis van jouw voorkeuren. Zaal per zaal ontdek je het
museum, de M-collectie en de tijdelijke tentoonstellingen.
De Keuze van…
11.30 tot 13 uur en 14 tot 15.30 uur
Wat is het favoriete object van de directeur, de suppoost, de
onthaalmedewerker of de curator? Tijdens deze rondleiding
maak je kennis met de lievelingswerken van enkele M-medewerkers. Bij voorkeur reserveren via bezoekm@leuven.be.
4. TWEEBRONNEN - KUNST IN HUIS (10-17 uur)

Bijzondere boeken en manuscripten
Bijzondere Collecties KU Leuven Bibliotheken,
Universiteitsarchief KU Leuven
Speciaal voor Erfgoeddag worden boeken en archiefstukken
met een bijzonder verhaal tentoongesteld in de galerij.
Van het kookboek van Magirus, het oudste beiaardhandschrift
tot oude Leuvense studentencursussen.
Doorlopend 20-0 uur

MATRIX-farmacie
Benieuwd hoe jouw medische conditie klinkt? Of beter: welke
muziek je ervan helpt te genezen? Kom dan langs in de farmacie. Onze dokter van MATRIX, gespecialiseerd in ‘nieuwe
muziek van 1950 tot vandaag’ schrijft je de gepaste remedie
voor.

PROGRAMMA
ZONDAG 22 APRIL
WANDEL- & FIETSTOCHTEN

PROGRAMMA
ZONDAG 22 APRIL
LADEUZEPLEIN

G.

Zoektocht tussen Ladeuzeplein en Abdij van Park
Bloem en Tuin Heverlee, Vrienden van de Abdij van 't Park,
Koninklijke Vakvereniging De Bieëntelers der Dijle, wijkcomité
Matadi, Toneel Heverlee
Deze zoektocht met meerkeuzevragen voert je van het
Ladeuzeplein via het stadspark naar de Matadiwijk en Abdij van
Park of omgekeerd. Onderweg leer je meer over de historiek
van de buurten en over de groene oases. Op het parcours kom
je in contact met mensen, verenigingen en verhalen van de
Matadiwijk en Abdij van Park.
Doorlopend van 10 tot 18 uur
        Het Leuvens Goed in foto’s
Fotocollectief Leuven
Ga met je smartphone op stap langs verschillende
erfgoedroutes en kies zelf je 7 wonderen in erfgoedstad
Leuven. Fotocollectief staat je bij met raad en daad. Bedoeling
is om al deze beelden samen te delen via social media.
Doorlopend van 10 tot 18 uur
 Kies voor de fiets
Leuven+
Gidsen van Leuven+ wachten je op op het centrale plein van
Erfgoeddag. Breng je fiets mee, want in groep trek je naar Abdij
van Park. Onderweg krijg je verhalen en stop je nog even aan
STUK en Sint-Kwintenskerk om daar de erfgoeddagactiviteit
mee te maken. In Abdij van Park kan je de tentoonstellingen in
PARCUM, Kerk in Nood, net als de muzikale demonstraties in
het Huis van de Polyfonie bezoeken.
Vertrek om 13.30 of 15 uur
Bij voorkeur reserveren via erfgoedcel@leuven.be

Geen fiets ter beschikking ?
Kan je niet met de fiets komen, maar wil je meedoen? Huur dan
vooraf een fiets via Leuven Leisure, Tiensestraat 5, 016 43 81 44
of hello@leuvenleisure.com. Leuven Leisure zorgt er dan voor
dat je fiets zondag klaar staat op het Ladeuzeplein. Afhalen kan
tot 12.30 uur.

5. VILLERSCOLLEGE/RIJKSARCHIEF (10-18 uur)

12. HOLLANDS COLLEGE (14-18 uur)

Van Ladeuze tot kazerne. Leuvense kloosters herbestemd
Rijksarchief, Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Leuvens
Historisch Genootschap
Deze expo neemt je mee naar Leuven aan het eind van de 18e
eeuw. Wanneer de opheffing van vele kloosters een proces van
herbestemming in gang zet. Archiefstukken, boeken en
3D-constructies verbeelden de keuzes die overheden toen
maakten.

Rondleiding Hollands College
Kunst en Erfgoed KU Leuven
Om 14, 15, 16 en 17 uur leiden vrijwilligers je in groepen van 20
door dit stukje universitair patrimonium.

Herbestemming van religieus patrimonium: uitdagingen en
oplossingen
Rijksarchief, Documentatiecentrum Vlaams-Brabant, Leuvens
Historisch Genootschap
Lezing 11-12 uur
Hoe gaan we vandaag om met religieus patrimonium dat zijn
primaire functie verloren heeft? Maak kennis met enkele
recente herbestemmingsprojecten en ontdek welke overwegingen een rol spelen in het bepalen van nieuwe functies of
architecturale ingrepen.
Bij voorkeur reserveren via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be of 016 31 49 50.
De Keuze van de archivaris
Werp een uitzonderlijke blik in de archiefdepots en ontdek
welke stukken bewaard of vernietigd worden, welke gedigitaliseerd worden en hoe je deze kilometers archief kan raadplegen.
6. SCOUTS EN GIDSEN MUSEUM LEUVEN (10-18 uur)
Raffaëllo Scali, een voornaam en vergeten kunstenaar
Scouts en Gidsen Museum Leuven, CHBS Brussel, Musée du
Marbre Rance
In 2019 zal het 50 jaar geleden zijn dat kunstenaar Scali
overleed. Deze expo toont een brede waaier van zijn beelden
over scouting en geeft hem de plaats die hij verdient.
Een kwestie van kiezen. Achter de schermen van een museum
Laat je elk uur - om 11, 12, 14, 15, 16 en 17 uur – rondleiden door
een medewerker en ontdek welke uniformen, kentekens,
documenten, archieven, tijdschriften of boeken bewaard en
tentoongesteld worden.
7. HUIS VAN DE TOLERANTIE (10-16 uur)
Kies voor verbondenheid
Huis van de Tolerantie, huisvandeMens Leuven,
Face (in) the Mirror
Geef verbondenheid een gezicht in deze workshop van Vrijzinnig Leuven en ontdek de geschiedenis achter dit huis van de
tolerantie.
8. KRUIDTUIN LEUVEN (10-17 uur)

13. SINT-KWINTENSKERK (13-18 uur)
Kiezen tussen Bouts en Willems
Kerkraad Sint-Kwintenskerk, Toerisme Leuven, Leuven+
Vergelijk Het Laatste Avondmaal van Dirk Bouts (1468) met dat
van Jan Willems (1521). Bewonder, vergelijk en kies tussen
gotiek en renaissance.
14. ABDIJ VAN PARK Huis van de Polyfonie (12-18 uur)
Hours of Hildegard. Muziek uit de Dendermonde Codex door
Psallentes
Alamire Foundation, 30CC Leuven
Start om 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur
De muziek van Hildegard von Bingen is deels overgeleverd via
het manuscirpt dat zij zelf naar de monniken van Villers
stuurde. Op basis van de studie van de Codex brengt
Psallentes een eigenzinnige interpretatie van Hildergards werk.
Ontdek dit muzikale genie.
14. ABDIJ VAN PARK Kerk in Nood (10-18 uur)
Habemus Papam! Hoe de paus verkozen wordt
We hebben een paus! Hoe werd Franciscus paus? Wat gebeurt
er achter de gesloten deuren van de Sixtijnse Kapel waar de
kardinalen een nieuwe paus kiezen. Kerk in Nood legt het uit in
de expo.
14. ABDIJ VAN PARK PARCUM (10-17 uur)
Bij nader inzien
De tentoonstelling neemt het proces van kiezen en verliezen
onder de loep. Welke stukken zijn waardevol? Wat lijkt kitsch?
En wat moet je goed bewaren? Met een stemformulier kan je
zelf keuzes maken! Daarnaast toont PARCUM voor het eerst
enkele authentieke glasramen uit de pandgang van de abdij. Je
maakt ook kennis met de keuzes waar restaurateurs in de abdij
voor staan.
Het Leuvens Goed in foto’s
Expertisedag religieus erfgoed
PARCUM, Kerknet
13-17 uur
Heb je op zolder een mysterieus Mariabeeld, een opmerkelijke
kazuifel of een oud bidprentje? Kiezen wat je ermee doet, is
niet gemakkelijk. Breng je voorwerp mee naar het museum en
laat het nakijken door een expert.
Schrijf je in via www.parcum.be.

Herba Sacra
Creosa Aroma Experience
Kies in deze tentoonstelling tussen natuurlijke of synthetische
geuren. Herontdek de geur die voor jou bijzonder is. Laat je
meevoeren.
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Tof voor kinderen
De reuzen verwelkomen ook de kinderen op het plein. Een
unieke kans om ze van dichtbij te bewonderen, aan te raken,
er een praatje mee te doen, te vragen hoe ze gemaakt
worden. En wie weet willen sommige reuzen wel een spelletje doen met jou. Ooit al zoekdoek leggen met een reus
gedaan?

Blind date met kunstwerk
Ben jij avontuurlijk of experimenteel.? Verkenner of fijnproever? Doe de test op het Ladeuzeplein en bewonder in Kunst in
Huis dat kunstwerk dat het best bij jou past.

Geïnspireerd door de kostuums van de jongeren van Kostuumlab? Dichtbij de echte kostuums kunnen kinderen zelf
aan de slag met papier, stof, … om zelf iets te creëren.

Leuvense straten en pleinen: wat weet jij over jouw straat?
Je krijgt een eerste blik op de nieuwe databank die alle namen
van Leuvense straten en pleinen van vroeger tot nu bundelt.
Welke plaatsnaam is jouw favoriet?

Op het plein zal je ook een bijzondere ‘speelbak’ vinden.
Geen zandbak, geen ballenbad, maar iets nieuws,
geïnspireerd op het erfgoed. Kom het met je kinderen
uittesten. Ook voor de allerkleinsten.

Dansen op de Beiaard
Campanae Lovanienses (Luc Rombouts, Philippe Beullens,
Marc Van Eyck)
Ook zondag brengt de beiaard van de Universiteitsbibliotheek
de reuzen nog ten dans om 14 en 16 uur. Maar de beiaardiers
spelen ook uit het oudst bewaarde beiaardhandschrift (18e
eeuw).
Les in ’t Leives
Enkele leden van de Academie voor het Leuvens dialect
laten je kiezen uit hun repertoire 'lessen in het Leives'.
Kies je onderwerp en laat je een kwartier meevoeren naar
het sappige Leuvens dialect, terwijl je iets over Leuven te
weten komt.

4. TWEEBRONNEN - STADSARCHIEF (10-18 uur)
Stadsarchief, SALSA!, Academie Leuvens dialect, Jaartallen

Wervende affiches voor kieskeurige consumenten
Bewonder de mooiste reclameaffiches uit de collectie van het
stadsarchief. Kunnen deze 2Oe eeuwse exemplaren jou nog
steeds overtuigen in je keuze voor een of ander product?
Ontdek het archief van de Jaartallen
Het eeuwenoude Jaartallenleven in Leuven laat sporen na. De
Mannen van het Jaar stellen enkele markante archiefstuken
tentoon. Afspraak in het stadsarchief.
De Leuvense schepenbank: van klerkenhand naar google search
Ben je door de transcriptiemarathon geïnteresseerd geraakt in
de Leuvense schepenbank? Kom dan zeker een kijkje nemen in
het stadsarchief waar een aantal originele registers zijn
tentoongesteld en waar je ook een lekker glaasje klerkenbier
kan proeven.
Kies je verhaal:
Tussen 14 en 18 uur kan je uit de 40.000 aktes uit de schepenbank kiezen over welk thema je een korte presentatie wil
krijgen.

De Jaartallen
De Mannen van het Jaar zijn een eeuwenoud fenomeen in
Leuven. Ze presenteren zich op het erfgoedplein en nemen je
vervolgens mee naar het stadsarchief. Ook de Joorzangers
laten nog van zich horen op het plein.

9. KADOC – KU LEUVEN (10-18 uur)
Boeken met een hoek af
KADOC-KU Leuven, Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw, KU
Leuven Bibliotheken, Damiaan Vandaag
10-18 uur
Onze bibliotheken bewaren fascinerende bronnen, maar het is
een hele uitdaging om al die oude geschriften te behouden
voor toekomstige generaties. Ontdek 13 schadevormen in deze
tentoonstelling.
Hoe bewaar ik mijn boekenschatten voor de eeuwigheid?
14-17 uur
Lezing van 14 tot 15uur, vanaf 15.15 uur bespreking meegebrachte erfgoed. Restaurator Guy De Witte belicht de soorten
schade die papier en boeken kunnen oplopen. Hoe kan je ze
herkennen en hoe vermijd je erger? Na de lezing geeft hij
advies over jouw papieren schatten. Hoe bewaar (of restaureer) je ze het best? Breng ze mee en leg ze hem voor.
Kiezen binnen de vrijmetselarij
Les Disciples de Salomon
10-17 uur
Welke keuzes maakte de vrijmetselarij binnen haar traditie?
Verneem het diepere verhaal achter de vrijmetselarij in de
tentoonstelling en de lezing om 15 uur.
10. STUK KUNSTENCENTRUM (14-18 uur)
Al naar gelang. Componeren en kiezen
MATRIX
Componeren is kiezen. Behalve in de aleatorische muziek. Daar
kiest het toeval, de uitvioerder of het publiek. Beleef het werk
van John Cage met de aria-app of stel zelf een hedendaagse
partituur samen voor onze live jukebox muzikant.
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15. HEILIG HARTINSTITUUT (10-18 uur)
Verboden keuze, verborgen kind
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee, Museum Kazerne
Dossin, Leuvens Historisch Genootschap, UCLL, Lisa De Wolf
(VUB), Secundair Onderwijs Heilig Hartinstituut Heverlee
10-18 uur
Deze expo vertelt het verhaal van enkele ondergedoken
Joodse kinderen. Ook in Leuven maakten burgers de moedige
keuze om hen te helpen onderduiken.
De ondergedoken kinderen van Don Bosco Groenveld
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee, Lisa De Wolf (VUB)
15-16 uur
Don Bosco Groenveld Heverlee, een weeshuis van de zusters
van Barmhartigheid, waar tijdens WO II meer dan 70 Joodse
kinderen konden onderduiken. Lisa De Wolf brengt in haar
lezing het verhaal van deze kinderen aan de hand van hun
getuigenissen.
Topstukkenkabinet : gekozen erfgoed
10-18 uur
De erfgoedcollectie van de zusters annuntiaten bestaat uit
honderden interessante objecten. Zusters annuntiaten,
leerkrachten van het Secundair Onderwijs van het Heilig
Hartinstituut Heverlee en leerlingen van het derde leerjaar van
de Vrije Basisschool Terbank maakten voor u een keuze uit de
collectie. Het resultaat hiervan zijn 16 bijzondere stukken en
hun verhaal.
MEER INFO
erfgoedcel@leuven.be
016 27 22 85
www.hetleuvensgoed.be
Heb je vragen, opmerkingen, nood aan ondersteuning omtrent
toegankelijkheid, mail dan naar toegankelijkheid@leuven.be

11. UNIVERSITEITSHAL (14-18 uur)

Eten en drinken in de Stella-bar
De Jaartallen baten de bar uit met Leuvense Stella en
ander lekkers.
Boeken delen – Book Swap Party (13-17 uur)
30CC organiseert met Leuven Leest een Book Swap Party in
het erfgoedpaviljoen. Dit betekent dat je permanent boeken
kan delen en lenen aan elkaar. Breng dus een boek mee.
In het kader van Slow Book Festival, www.30cc.be.

De kruiden van liefde
Creosa Aroma Experience
14-16 uur
Deze lezing neemt je in 8 stappen mee naar de wondere wereld
van kruiden en essentiële olie die je naast liefde ook een goede
gezondheid garanderen.
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Rondleiding Universiteitshal
Kunst en Erfgoed KU Leuven
Om 14, 15, 16 en 17 uur leiden vrijwilligers je in groepen van 20
door dit stukje universitair patrimonium.

Breng je Uitpas mee naar het festivalcentrum en spaar een
punt op Erfgoeddag. Heb je nog geen Uitpas? Koop er dan ter
plaatse een aan. Voor 5 punten krijg je een drankbon, voor 10
gespaarde punten kan je een exemplaar van Straathistories
meenemen en voor 15 punten kan je een van de Leuvense
documentaires op DVD bemachtigen. Aan het rad van de
UiTPAS kan je ook nog leuke prijzen winnen.
VU Denise Vandevoort, schepen van cultuur,
Prof. Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven

