Leuven, 10 september 2018
Beste cultuurliefhebber,
Voor de afsluiter van ons zomerprogramma, de daguitstap naar Gent op zaterdag 15 september
a.s., werden de inschrijvingen inmiddels afgesloten.
Ondertussen kreeg ook het programma van ons winterseizoen vaste vorm, zoals steeds met veel
variatie, en dus voor elk wat wils. We vliegen er direct in met 2 culturele activiteiten, niet met een
grote “C”, maar voor de afwisseling met een grote “A” (de Arenbergs) en een grote “B” (Barok in
Antwerpen).

Winterprogramma 2017-2018
Voor deze 2 activiteiten kan je inschrijven verder in deze circulaire:
-

Op zondag 7 oktober start ons winterseizoen met “Barok in Antwerpen”.

-

Op zaterdag 3 november maken we kennis met de Arenbergs op 2 locaties in Leuven.

Volgende data en activiteiten werden reeds vastgelegd. Deze circulaires volgen later, maar noteer
alvast de data in je agenda:
-

Op zaterdagnamiddag 5 januari (laatste weekend van de Kerstvakantie) keren we voor onze
traditionele Kinderactiviteit terug naar Mechelen voor de voorstelling “Zo slim als een ezel”
(doelpubliek 6 jaar en ouder).

-

Op zondagnamiddag 27 januari kozen we voor de theatervoorstelling “Gesprek met de regen” in
OPEK aan de Vaartkom.

-

En voor onze muzikale activiteit zijn we op zaterdagnamiddag 16 februari te gast in de Leuvense
Stadsschouwburg voor de operette ‘'Een nacht in Venetië”.

Zondag 7 oktober: Barokke uitstap naar Antwerpen
“Antwerpen Barok”, het prestigieuze programma waarbij de “Gouden Eeuw” opnieuw tot leven wordt
gewekt, mocht uiteraard niet ontbreken op ons palmares. Barok is niet alleen de flamboyante
bouwstijl die in de 17e en 18e eeuw uit Italië kwam overwaaien, maar is ook de “joie de vivre”, en
blijft nog nazinderen in het Antwerpen van vandaag.
In de voormiddag brengen we een geleid bezoek aan
de tentoonstelling “Cokeryen”, die focust op de culinaire
geneugten, en doorgaat in het prachtige Snijders &
Rockoxhuis.
Over de schouders van mecenas Nicolaas Rockox en
barokschilder Frans Snijders kijken we naar kunst
maken, naar verzamelen en etaleren, naar markten en
gedekte tafels, naar natuur en tuinen, naar de humanist
en de modale burger in de woelige baroktijd.
Fotograaf Tony Le Duc gaat in dialoog met deze 17e
eeuwse promotors van de goede smaak, laat zich
inspireren door barokke stillevens, en zorgt met nieuw
foto- en videowerk voor een andere kijk op de Barok.
Na dit zinnenprikkelende bezoek kunnen we onze honger stillen en onze dorst lessen (op een al dan
niet barokke wijze) in de buurt.
Om 14 uur verzamelen we op de nabije Groenplaats. Een
gids leidt ons tijdens de wandeling “Barok beroert” langs
talrijke historische getuigen van de barok. De imponerende
gevels, prachtige poorten en rijkelijk versierde beelden
kaderen ook in een erg boeiende geschiedenis met leuke
anekdotes.
Maar deze wandeling voert ons evengoed langs enkele
nieuwe “murals”, reusachtige kleurrijke muurschilderingen,
waarin de oude barok en hippe streetart elkaar ontmoeten.
Omstreeks 16 uur sluiten we traditioneel af met een
drankje om nog wat na te kaarten over de Antwerpenaren
van toen en nu, met hun dynamisme, hun vrijgevigheid,
hun uitbundigheid en hun alom gekende bescheidenheid.
Ziehier het volledige programma:
Verplaatsing op eigen kracht naar Antwerpen ( dieselvrij ! )
OF per trein vanuit Leuven: vertrek 8u36 ( ieder koopt zijn/haar eigen kaartje), aankomst in
Antwerpen-Centraal om 9u24, verder met tram 11 (tot halte Meir) of 24 (tot halte Sint-Katelijne).
Te voet vanaf Antwerpen-Centraal kan ook: reken op een wandeling van 20 à 25 minuten.
10u00
12u30
14u00
16u30

Afspraak in het Snijders & Rockoxhuis (Keizerstraat 10). Start van het geleid bezoek.
Middagmaal op eigen initiatief.
Afspraak aan de muziekkiosk op de Groenplaats. Start van de geleide wandeling.
Einde van het officieel programma, afsluitend drankje (inbegrepen).

Verplaatsing op eigen kracht naar huis
OF per trein terug naar Leuven (vertrek 17u09, 17u36, 17u45, 18u09, aankomst ca. 1 uur later).
Bij de bevestigingsbrief zal een stadsplan gevoegd worden met alle plaatsen van afspraak.
De inschrijvingsprijs bedraagt 11 EUR. Inschrijven kan tot 25 september via het strookje op p. 4 of
via onze website. De inkom voor het Snijders & Rockoxhuis is gratis op vertoon van een KBCbankkaart (dus niet vergeten!). Voor deze activiteit is het aantal deelnemers beperkt tot 40.

Zaterdag 3 november: de Arenbergs in Leuven
Wat geldt voor “Barok in Antwerpen”, geldt evenzeer voor “de Arenbergs” in Leuven: eveneens een
prestigieus project waarbij Leuven terugkijkt op 5 eeuwen blauw bloed in stad en omgeving. Uit het
volledige programma, dat je terugvindt op www.arenbergleuven.be , kozen wij 2 tentoonstellingen.
“Macht en Schoonheid” brengt ons binnen in een
bijzondere wereld. Via schilderijen, wandtapijten,
prenten en andere kunstobjecten maken we kennis
met het geslacht Arenberg. Maar net zo goed worden
we verrast door de riante levensstijl en zin voor pracht
en praal van deze cultureel vooraanstaande familie.
Als echte sabelslepers waren de Arenbergs aanwezig
op het Europese strijdtoneel. De invloedrijke familie
trok aan de politieke touwtjes, en door hun gedreven
ondernemerschap vergaarden ze enorme
rijkdommen. Hun politieke en economische macht gaf
hen toegang tot de hoogste culturele kringen en
zorgde voor de uitbouw van een indrukwekkende
kunstcollectie.
In de loop van de jaren raakte deze verspreid over de
hele wereld. Nu wordt een selectie van topwerken
terug samengebracht voor een unieke reünie. Werken uit de National Portrait Gallery in Londen, het
Kunsthistorisches Museum in Wenen en andere privécollecties geven een mooie inkijk in de
leefwereld van de adel en hun riante levensstijl.
In “Adellijk Wonen, het kasteel in Heverlee van Croÿ tot Arenberg” komen we alles te weten
over de uitzonderlijke geschiedenis van het Arenbergkasteel, zijn interieur en bewoners.
Prachtige tekeningen, prenten, waardevolle
boeken en manuscripten wachten ons op.
Door een strategisch huwelijk begin 17de
eeuw tussen Karel van Arenberg en Anna van
Croÿ, erfden de Arenbergs het kasteel van
Heverlee en de omringende bossen. In de
loop der jaren onderging het kasteel
verschillende veranderingen en werd het
aangepast aan de smaak en modes van de
tijd. In de expo keren we terug in de tijd en
ontdekken we samen met de Karel III van
Croÿ en de blinde hertog de architecturale
dromen en plannen van het kasteel.
We krijgen ook een uniek inzicht in het leven op het kasteel in de periode van de 19e tot het begin
van de 20e eeuw. Het kasteel speelde in die tijd een cruciale rol in het familieleven van de
Arenbergs. We ontdekken het interieur aan de hand van oude foto’s en nog bestaand meubilair.
Niet alleen het reilen en zeilen van de prinsen en prinsessen die het kasteel bewonen spreekt tot de
verbeelding, we horen ook de verhalen van de vele bedienden die het domein telde.
Ons volledig programma ziet er als volgt uit:
12u45
13u00
14u30
15u00
16u30

Afspraak in Museum M
Start van het geleid bezoek aan de tentoonstelling Macht en Schoonheid
Einde van het bezoek. Wandeling naar de Universiteitsbibliotheek op het Ladeuzeplein
Start van het geleid bezoek aan de tentoonstelling Adellijk wonen
Einde van het bezoek. Wandeling naar Museum M voor een afsluitend drankje in M-café

De inschrijvingsprijs bedraagt 21 EUR. Inschrijven kan tot 20 oktober via het strookje op p. 4 of via
onze website. En ook voor deze activiteit is het aantal deelnemers beperkt, in dit geval tot 50.

Tot 25 september sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor “Barok in Antwerpen” op zondag 7 oktober
voor ........……...…. personen x 11 EUR =

.......................…......... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

Tot 20 oktober sturen naar Kriterion, Diestsevest 40, Leuven of kriterion@telenet.be
Inschrijven kan ook via onze website www.kriterion.be
Ondergetekende

............................................................................................. (naam + voornaam)

E-mail of telefoon- of gsm-nummer ………...........................................................
wenst in te schrijven voor “De Arenbergs” in Leuven op zaterdag 3 november
voor ........……...…. personen x 21 EUR =

.......................…......... EUR

Het correcte bedrag werd betaald op rekening BE77 7390 0930 6442 van Kriterion, Leuven
Datum en handtekening:

……………………………………………………………

