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De grote festivals maken plaats voor een goed gevuld zomerprogramma op verrassende locaties. Genieten, ontdekken, beluisteren, bekijken en tot rust komen!
Een verrassend veelluik, met activiteiten die je op eigen ritme en in je eigen bubbel kan doen. Het volledige programma vind je op zomervan2020.be.

De groten hof

Geniet van hapjes en drankjes aan de
pop-upbar of werp de drukke werkdag
van je af met een spelletje Kubb. Met in het
weekend nog extra lekkernijen en activiteiten voor kinderen.

15 en 16 augustus vanaf 14:00 aan het Lemmekesveld,
Matadilaan 6 in Heverlee
tickets via daan@masereelfonds.be

Anderhalvemetersessies

Colora Festival @ Fiesta Partigiani
8 augustus vanaf 14:00 aan het Parkveld, Ondernemingenweg 2, Heverlee
tickets via daan@masereelfonds.be

Zomer van Sint-Pieter

InUit Exit

tot 27 augustus elke woensdag en donderdag om 12:15
in 30CC/Schouwburg
tickets via 30cc.be/zomer

Op verkenning in de stad

ILUVLeuven

Ontdek de mooiste wandelingen in
Leuven

Belpop Bonanza stadwandeling

Stadhuis

Ga zelf op pad met een uitgestippelde wandeling door Leuven. Met een kaartje erbij en
weetjes over de haltes onderweg.

Een muzikale wandeling langs tien stukjes
Belpopgeschiedenis. Scan de QR-code op
elke plek en ontdek het verhaal achter de
locatie.

te koop bij Visit Leuven

verkrijgbaar bij Visit Leuven of via belpopbonanza.be

elke dag om 15:00 en extra op vr, za, zo om 16:00 (EN)
mondmasker is verplicht
tickets via visitleuven.be (let op: de plaatsen zijn beperkt)

Volg de gids achter de mooiste stadhuisgevel ter wereld, en ontdek de
salons en gotische zalen.

Universiteitsbibliotheek
& toren

MET
GIDS

AUDIO
GIDS

Praktisch

elke dag 10:00-17:00, Mgr. Ladeuzeplein 21
verplichte reservering via bib.kuleuven.be/over-ons/
index/bibliotheektoren
let op: de Leeszaal zal op werkdagen niet te bezoeken zijn

VISIT LEUVEN

M Leuven

AUDIO

Een indrukwekkend en strak museum- GIDS
gebouw in het hart van de stad. De
vaste collectie wordt aangevuld met verrassende tijdelijke tentoonstellingen van oude
meesters en hedendaagse kunstenaars.
ma, di, vr, za en zo 11:00-18:00
donderdag 11:00-22:00 , gesloten op woensdag
verplichte reservering via mleuven.be
L. Vanderkelenstraat 28

www.visitleuven.be

#seemyleuven

Zomerconcerten Orgel+

Geniet in het mooie decor van de Predikherenkerk van een zomers orgelconcert.
18 en 25 juli en ook op 1 en 8 augustus om 15:00 in de
Predikherenkerk, OL Vrouwstraat
reservering via leuvenorgelstad.be

Tango aan ‘t station

Argentijnse tango aan de zomerse terrasjes
op het Martelarenplein. Tango-dj Jé draait
de mooiste tanda’s.
8 en 22 augustus om 19:30 op het Martelarenplein
info via st.artvzw@gmail.com

Elke zaterdag geven tien artiesten het beste
van zichzelf op vijf plekken in de stad.
11 juli tot 8 augustus op diverse locaties
tickets via zomervan2020.be

Voor kinderen

De leeszaal van de Universiteitsbibliotheek oogt gewoonweg indrukwekkend. Beklim de toren, ontdek onderweg de
geschiedenis van het gebouw, en geniet van
het unieke uitzicht over de stad.

@VisitLeuven

Een ongedwongen festival met een fantastisch programma met spoken word, dans,
theater én film.

13 tot 31 augustus op diverse locaties
tickets vanaf 17 juli via zomervan2020.be en Visit Leuven

Een reeks heerlijke lunchconcerten in het
hart van de stad met zowel het vertrouwde
repertoire als nieuwe ontdekkingen.

Visit Leuven

Een reis rond de wereld met tal van muzikale ontdekkingen, briljante circusshows, interessante workshops, spetterende vuurshows
en nog veel meer.

4 juli tot 30 augustus in het Stadspark, Tiensestraat
di-vr 16:00-21:00 en za-zo 13:00-21:00

De stad zomert en bruist volop met meer
dan 130 events op 11 locaties. Met klassieke
muziek, circus, theater, cinema, gastronomie
en veel meer.

Naamsestraat 3, 3000 Leuven
T +32 (0)16 20 30 20
visit@leuven.be
elke dag: 10:00-17:00

Colora Festival

Kruidtuin

Zomer vol pret in M

maandag tot zaterdag 8:00-20:00
zondag 9:00-20:00
Kapucijnenvoer 30

17-21 augustus, 08:30-17:00 in M
van 6 tot 10 jaar
reserveren via mleuven.be

Sint-Pieterskerk

Museumspelstraat

De oudste botanische tuin van België is een
groen pareltje in de stad van 2,2 hectare
groot, met een kleurrijke verzameling van
bomen, heesters, struiken en planten.

Deze majestueuze kerk is een prachtig
voorbeeld van de 15de-eeuwse Brabantse
hooggotiek.

Een museum saai? Neen hoor, spelenderwijs
ontdekken kinderen de tentoonstellingen en
de werking van het museum. Ze gaan zelf
aan de slag met fotografie, dans of theater.

De Savoyestraat is een speels parcours voor
jong en oud. Spring, huppel en hinkel door
de straat tot in de tuin van museum M.

maandag tot zaterdag 10:00-16:30 | zondag 11:00-16:30
gesloten op woensdag
Grote Markt

tot 9 augustus elke zaterdag en zondag 11:00-18:00
in de tuin van M Leuven
alle info via huisvanhetkindleuven.be

De monumentale kerken van Leuven

Familieparcours Vlieg

Sint-Geertrui, Sint-Michiel en Sint-Kwinten
vrijdag, zaterdag en zondag 13:30-16:30
Abdijkerk: zondag 13:30-17:00

van 5 tot 12 jaar in M Leuven
reservering via mleuven.be

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

Abdij van Park

Eeuwenoud en prachtig bewaard,
maar wat speelt er zich achter de
muren van Abdij van Park af?

Een hoorspel neemt het hele gezin mee op
een ontdekkingstocht door M Leuven. Met
opdrachten en tips die de verhalen achter
de kunstwerken ontrafelen.

Schatten van Vlieg
MET
GIDS

elke zaterdag en zondag om 14:00
verplichte reservering via abdijvanpark.be
extra rondleidingen op 16, 23 en 30 augustus telkens om
13:30 en 15:30
verplichte reservering via zomervan2020.be

Norrie de muis woont op de zolder van
de abdij. Hij neemt je graag mee op een
schattentocht met muziek en geluiden. Kan
jij horen wat hij allemaal hoort?
tot 30 augustus, van donderdag tot zondag 10:00-17:00
in Abdij van Park, vanaf 6 jaar
reservering via parcum.be

Schatten van Vlieg

Verken de bib met je tablet, los de opdrachten op en open de schatkist. De schattenzoektocht heeft ‘geluiden’ als thema.
tot 31 augustus in Bibliotheek Tweebronnen,
Diestsestraat
ma, di, wo, vr 10:00-18:00, donderdag 12:00-20:00 en
zaterdag 10:00-17:00, zondag gesloten
vanaf 8 jaar

Boek(je) buiten

Een zomerse gezinstocht - per fiets of te
voet - leidt je door de binnenstad en de
natuur van de deelgemeenten. Met vragen
en toffe opdrachten onderweg.
routebeschrijving via leuven.bibliotheek.be/boekjebuiten

Muziek

Expo

Torenbezoek & beiaardbespeling

Tussen Hemel en Aarde. Beleef Het
Laatste Avondmaal van Dieric Bouts

Beiaard van de Universiteitsbibliotheek.

elke woensdag om 12:20 (behalve van 17 augustus tot 6
september)
tickets via kuleuven.be/beiaard
Mgr. Ladeuzeplein 21

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

Beiaardconcerten (gratis)

Beiaard van de Universiteitsbibliotheek

ma tot za 10:00-16:30 en zondag 11:00-16:30
Sint-Pieterskerk, Grote Markt | www.diericbouts.be
reservering voor digitale beleving is verplicht

elke woensdag om 13:00 (behalve van 17 augustus tot 6
september) op het Ladeuzeplein

Rodin, Meunier & Minne

Beiaard van de Sint-Pieterskerk

elke woensdag om 17:00 in Abdij van Park

Dit drietal veroorzaakte aan het einde van de
19de eeuw een ware beeldrevolutie. Door hun
werk tegenover middeleeuwse beelden te
plaatsen, zie je waar ze hun inspiratie haalden.

Leuven Bells

tot 30 augustus in M Leuven
enkel na reservering via mleuven.be

Beiaard Sint Geertruikerk

De taal van het lichaam

elke vrijdag om 12:00 op de Grote Markt

Beiaard van Abdij van Park

www.leuvenbells.be

19, 26 juli en 2,9 en 16 augustus om 15:00

Beiaard Groot Begijnhof

1, 8, 15 en 22 augustus om 15:00

Beiaard van de Universiteitsbibliotheek
6, 13, 20 en 27 augustus om 20:30

Het menselijke lichaam is altijd een bron van
inspiratie geweest. Ontdek oude meesterwerken en hedendaagse kunst waarbij het
lichaam centraal staat.
tot 11 oktober in M Leuven
enkel na reservering via mleuven.be

De zeven sacramenten

Een tentoonstelling over rituelen en gebruiken rond de zeven sacramenten, met als
topstuk ‘Triptiek met de Zeven Sacramenten’
van de Vlaamse Meester Rogier van der
Weyden.
in M Leuven
enkel na reservering via mleuven.be

Bewogen

Een reeks bijzondere objecten, persoonlijke
getuigenissen en historisch beeldmateriaal
brengen vergeten religieuze rituelen uit onze
streken weer tot leven.
in M Leuven
enkel na reservering via mleuven.be

PARCUM

Een unieke collectie kunst uit Vlaamse kloosters, kerken en abdijen. Prachtige getuigen
van de rijke religieuze cultuur in Vlaanderen in
de voorbije vijftien eeuwen.

Voeding, textiel, bloemen & planten
elke vrijdag 7:00-13:00 in de binnenstad
mondmasker is verplicht

Kleine, gezellige artisanale markt
elke zaterdag 9:00-18:00 in de Brusselsestraat, Parijsstraat en op het M. de Layensplein
mondmasker aangeraden

Folklore & traditie
Expo jaartallen

De Leuvense Jaartallen zijn een uniek fenomeen, als erfgoed erkend door UNESCO.
Deze expo leert je alles over hun geschiedenis.
25 juli en 22 augustus 10:00-17:00 in de raadskelders van
het Stadhuis

Leuven+ is de grootste Leuvense gidsenvereniging. Met meer dan 90 gidsen staan ze
garant voor een kwaliteitsvolle rondleiding in
Leuven.
tickets via Visit Leuven of visitleuven.be/zomer2020

Leuven Inside Out

Een gedurfde, verrassende en flitsende
aanpak is gegarandeerd! Beleef een fantastische wandeling met kleine topmomentjes en
onverwachte wendingen.
start: Stadhuis
tickets via Visit Leuven of visitleuven.be/zomer2020

Leuven Leisure

Leuven Leisure laat je Leuven op een nieuwe
manier ontdekken: proeverijen, brouwerijbezoeken, culinaire of chocoladeworkshops,
cafésportentoer, wereldspelen… te combineren met toeristische wandelingen, fiets- en
kanotochten. Niets moet, alles kan, beleving
en plezier staan voorop.
tickets: Visit Leuven of www.leuvenleisure.com
start: Tiensestraat 5

Lots of Leuven

Lots of Leuven is een internetplatform voor
afgestudeerde Leuvense stadsgidsen. Je kan
kiezen uit een uitgebreid aanbod van stads-

Het Scoutsmuseum ontrafelt de hele geschiedenis van de scoutsbeweging aan de
hand van vlaggen, kentekens, getuigenissen,

Drie kunstenaars brengen hun eigen visie op
de mens, de natuur en de tijd tot leuven. Ze
doen dat met beelden van klei in de orangerie van de Kruidtuin.
tot 30 augustus in de Kruidtuin
elke dag 09:00-19:00

vanaf 14 augustus in Abdij van Park
dinsdag tot zondag 10:00-17:00
reservering en tickets via parcum.be

Angst voor het communisme

Deze tentoonstelling zoekt in de collecties
van KADOC naar sporen van het anticommunisme tussen 1930 en 1960. Met verkiezingsaffiches, cartoons, brochures en
tijdschriften, zelfs films en strips.
tot 30 augustus in KADOC, Vlamingenstraat 39
ma tot vr 09:00-17:00 en zondag 13:00-17:00

Als bezoeker of inwoner van Leuven kan je een rondleiding volgen. Grasduin door het aangepaste zomeraanbod van de Leuvense gidsenorganisaties. Reserveer en ontdek samen met de
gids de fijnste plekjes en verhalen van de stad, te voet of met de fiets. Alle info op visitleuven.be/
zomer-2020.

Leuven+

Scouts- en gidsenmuseum

In Paradisum

Het 13de-eeuwse reliekschrijn van Sint-Odilia
en de stoel van Sint-Lutgardis. Echte Vlaamse
topstukken zijn het. Maar waarom? Wat is
hun geschiedenis? Wat maakt een Vlaams
topstuk, een topstuk?

Koopzondag

elke donderdag 13:00-18:00 in de Brusselsestraat
mondmasker aangeraden

elke dag 9:00-20:00 in het Amerikaanse College,
Naamsestraat 100 (houten deur naast ingang kapel)

tijdschriften, foto’s en wel 4000 boeken.
elke zondag 13:00-17:00 in de Sint-Geertruiabdij, Halfmaartstaat
enkel na reservering via info@scoutsmuseum.be

Tot op het bot. Het verhaal van een
Vlaams topstuk.

Rondleiding/fietstocht met gids

Bloemen- & plantenkraampjes

Deze studentenresidentie heeft een geschiedenis die teruggaat tot 1857. Een Engelstalige
expositie vertelt het hele verhaal aan de hand
van fotomateriaal uit de universiteitsarchieven.

di tot zo: 10:00-17:00 in Abdij van Park
tickets via parcum.be

Shopping en markten
2 augustus 13:00-18:00 in de binnenstad

Amerikaans College

wandelingen in en rond Leuven.
start: Mgr. Ladeuzeplein
tickets via Visit Leuven of visitleuven.be/zomer2020

Toerisme in Leuven Anders (TiLA)

TiLA vzw gunt bezoekers een ‘andere’ kijk
op Leuven en de omgeving. De geschiedenis
van onze stad wordt op een aangename,
educatieve, en waar nodig op een speelse
wijze overgebracht.

Vizit

De missie van Vizit: je even verliefd laten
worden op de stad als zij. Ze vertellen je de
ongekende verhalen over de gekende plekjes
en op de koop toe zijn ze ook dol op eten en
drinken.
tickets via www.vizit.be

City Golf

City Golf is een ludieke variant op de klassieke golfsport, ook wel bekend als stadsgolf.
Maak een mooie stadswandeling, sla een
balletje op 6 locaties en maak niet alleen kennis met Leuven, maar ook met de golfsport.
Speel City Golf en beleef Leuven op een
unieke manier.
start: Mgr. Ladeuzeplein (totem)
tickets via Visit Leuven of visitleuven.be/zomer2020

©Jasper Jacobs

Cities by bike

Saaie uitleg is verboden bij de fietstochten
van Cities by bike. Je maakt korte stops,
hoort leuke weetjes en plezier en beleving
staan centraal.
start: J.P. Minckelersstraat 98
tickets via Visit Leuven of visitleuven.be/zomer2020

Beer Walk

Leer bier proeven met een gids die je verborgen cafés en vergeten kleine brouwerijen
laat zien.
start: Mechelsestraat 51
tickets via beerwalk.be

Bezoek de Sint-Michielskerk

De voorgevel van de Sint-Michielskerk is een
schat op zich, maar welke verborgen schattent telt de kerk nog?
9 augustus om 14:30
tickets via danny.leysen@telenet.be

Bezoek Stella Artois

Van het gemoute graan tot de gistingstanks,
de brouwketels en de bottelarij. Breng een
bezoek achter de schermen van de Artoisbrouwerij. Met natuurlijk een heerlijke Stella
als afsluiter.
za: 15:00 (NL) en 17:00 (EN) | zo: 11:00 (EN) en 13:00 (NL)
Aarschotsesteenweg 20, mondmasker verplicht
tickets via visitleuven.be

Bezoek Domus Brauhaus

Laat je rondleiden in deze kleine huisbrouwerij in de schaduw van het stadhuis, en sluit
je bezoek af met een proeverij van de zes
huisbieren. Met lokale hapjes erbij.
vanaf 1 augustus, J. Vounckplein 3
elke vrijdag 14:00-20:00 en elke zaterdag 11:00-20:00
reservering via info@domusbrauhaus.be

