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Het Universitair Museum in Louvain-la-Neuve, gelegen op de
Place des Sciences, nodigt je uit om zijn uitgebreide
interdisciplinaire collecties te bewonderen.
Dit culturele en artistieke epicentrum is gevestigd in het gebouw van
de oude Bibliothèque des Sciences et Technologies in het hart van de
studentenstad.
Aan de hand van vijf thema's neemt het parcours van het museum je
mee langs de ontwikkeling die elke kunstenaar of uitvinder
moet doormaken.
Je kan:
"je verbazen" in de kamer van nieuwsgierigheid.
"jezelf ondervragen" met de hulp van de grootste speurders
van Louvain-la-Neuve.
bijleren over de manier waarop kennis "wordt overgedragen".
"ontroerd zijn' bij het zien van culturele werken
uit verschillende periodes.

de kunst door de ogen van een verzamelaar "aanschouwen".
In het Museum L vind je kunstwerken (van Rembrandt, Goya, Picasso,
Magritte, Alechinsky, etc...), overblijfselen van de natuurlijke
geschiedenis, archeologische en etnografische voorwerpen, of
meer zelfs machines en uitvindingen met een wetenschappelijke
achtergrond.
Het Museum L stelt nu een van zijn collecties, de galerij van
afgietsels, beschikbaar voor een bezoek op reservering.
In drie experimentatielaboratoria krijgt het publiek de kans om te
zien hoe kunst wordt gemaakt en geanalyseerd.

Een buitengewoon gebouw met 3830 m² aan
tentoonstellings- en openbare ruimtes
Deze plaats straalt dromerij, warmte en gezelligheid uit. Er werd een
leeszalen en picknick-faciliteiten voorzien. Verder is er ook een
leuk museumwinkeltje en een restaurant.
Een plaats van uitwisseling en leven gewijd aan emotie en
ontdekking!

Bezoekers met speciale behoeften
Dit museum biedt faciliteiten met een officiële Access-i certificering.
Raadpleeg de gedetailleerde pagina, je vindt er alle informatie
die je nodig hebt om je bezoek te organiseren.
In Wallonië zijn er heel wat #link[taxonomy_term|3037|activiteiten
en plaatsen met het officiële Access-i-certificaat.]

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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