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 Een

deel van de garderobe van de Arenbergs, circa 1800. FOTO DIRK PAUWELS

Kerstmarkt en wintertuin in Leuven
Tot en met 5 januari
staat Leuven volledig in
het teken van Wintertijd.
In de stad zijn in deze
periode diverse winteractiviteiten te beleven
zoals een kerstmarkt,
een wintertuin, klas-

sieke concerten en een
lichtkunstparcours door
het historische centrum
van de stad.
De Leuvense Kerstmarkt is tot en met 23
december te vinden op
het Mgr. Ladeuzeplein

De tentoonstelling geeft een kijkje in
wat de familie op politiek gebied teweegbracht, maar ook op andere gebieden waren ze vooraanstaand.
Werken van Peter Paul Rubens,
Albrecht Dürer, diverse kostuums uit
de achttiende eeuw en bijzondere
stukken uit de bibliotheek van de
Arenbergs zijn te zien. De familie
verwierf niet alleen gebied door land
te veroveren in oorlogen, ook door
strategische huwelijk te sluiten,
breidde de familie haar territorium
uit. Zo verzamelde ze meer landen,
maar ook kunstcollecties.

Adellijk wonen
Vanuit het M-Museum Leuven is het
niet ver naar de Universiteitsbibliotheek, waar de laatste connectie met
de Arenbergs naar voren komt in de
expositie Adellijk Wonen - het kasteel

ų

en Herbert Hooverplein.
Ook zijn er tijdens Wintertijd diverse wandelingen door Leuven te
maken. Kijk voor meer
informatie en activiteiten op wintertijdinleuven.be.

in Heverlee, van Croÿ tot Arenberg. In
deze tentoonstelling zie je vooral de
architecturale dromen van de Arenbergs in de vorm van tekeningen, interactieve beelden en een 360 graden
panorama. De Universiteitsbibliotheek zelf is al erg de moeite waard
om te bezoeken, inclusief de beklimming van de toren. De expositie over
de Arenbergs is over twee verdiepingen verdeeld. Deze gaat vooral in op
de geschiedenis van de familie, dus
dat vergt wel een oplettende en doortastende bezoeker, zeker als je al het
kasteel en de tentoonstelling in MMuseum hebt bezocht.

 Kasteel

van
Arenberg, waar
tegenwoordig
onder andere de
ingenieursfaculteit van KU Leuven is gevestigd.

Arenberg Festival: tot 20 januari
op diverse locaties in Leuven. Het
Arenbergkasteel bezoeken kan elke
zondag. Een rondleiding duurt 1,5
uur. Meer info: arenbergleuven.be.
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Wandelen

 Tentoonstelling van de kunstcollectie met ruiterportret van Albrecht van
Ligne, prins van Arenberg en Barbançon. FOTO DIRK PAUWELS

 Drie

werken van Jan-Baptist Bonnecroy: ‘De rede van Antwerpen’, ‘Het
havenfront van Amsterdam’ en ‘Gezicht op Brussel’. FOTO KU LEUVEN
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Musical

Kersttocht rond Halsteren

‘Kruistocht in Spijkerbroek’ met Rein en Merijn

Sportvereniging
Olympus ‘69 organiseert haar 17e
kersttocht: een
sfeervolle winterwandeling door
bosrijk Halsteren
en omgeving, langs
Landgoed De Beek,
Fort de Roovere,
Landgoed Buitenlust, de West-Brabantse Waterlinie,
Fort Pinsen, Landgoed Vrederust en
recreatiegebied De
Groote Melanen.
Wandelaars kunnen

De familiemusical Kruistocht in Spijkerbroek, naar
het dikke boek van Thea
Beckman, is al vele jaren
een theaterhit. De voorstelling gaat over de 15jarige Dolf die als proefpersoon in een tijdmachine stapt en zo belandt
in een middeleeuwse
kruistocht met achtduizend kinderen. De tocht
is lang en gevaarlijk, maar
Dolf gebruikt zijn kennis
om de kinderen te helpen
met het trotseren van de
zware tocht. De liedteksten zijn van Allard Blom

kiezen uit de afstanden 5, 10, 15, 20 en
25 kilometer.
Kersttocht Olympus ’69: 22 december (vanaf 9.00 uur).
Startadres: Café de
Beek, Halsteren.

en de muziek is geschreven door Jeroen Sleyfer.
Rein van Duivenboden
(van de boyband MainStreet en de film Hart
Beat) zal de kinderen op
hun kruistocht naar Jeruzalem leiden. Ook Merijn
Oerlemans uit Bergen
op Zoom heeft een rol,
waardoor de acteur na
Bella Italia wederom in
zijn thuisstad speelt.
Kruistocht in Spijkerbroek: zaterdag 29 december (19.00 uur) in
Theater De Maagd,
Bergen op Zoom.

Musical

Tegenslagen overwinnen
The Color Purple vertelt het tijdloze levensverhaal van drie
zwarte vrouwen in
een tijd waarin slavernij is afgeschaft,
maar de gevolgen
nog sterk voelbaar
zijn. Celie bevrijdt
zich uit een leven vol
armoede en geweld.
Ze komt op voor haar
persoonlijk geluk.
Het wordt een meeslepende zoektocht
naar liefde, saamhorigheid en het glorieus overwinnen van

tegenslagen. De musical is gebaseerd op
het aangrijpend verfilmde boek.
The Color Purple:
25 t/m 30 december,
Chassé Theater,
Breda.

