In de Abdij van Park in Heverlee (Leuven) is opnieuw een belangrijke fase van de
restauratiewerken afgerond. De voormalige ontvangstruimtes van de abt zijn gerestaureerd
en worden de komende maanden ingericht als museumzalen. Daar zal dit najaar een nieuw
museum voor religieuze kunst en cultuur zijn intrek nemen.
De opvolger van het huidige Museum Parkabdij brengt thematentoonstellingen op het
kruispunt van religie, kunst en cultuur, veelal aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed
uit kerken, abdijen en kloosters. Het heeft daarbij bijzondere aandacht voor de betekenis
van deze thema’s en dit erfgoed in de multireligieuze en superdiverse samenleving van
vandaag.
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de persvoorstelling op woensdag 19 april om 11 u in de
pas gerenoveerde westvleugel van de Abdij van Park. Op de persvoorstelling wordt de naam
en het logo van het nieuwe museum onthuld. Verder wordt een tipje van de sluier gelicht
over de openingstentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’
(25.10.2017 – 25.02.2018).

Historische abdijsalons bieden ruimte voor nieuw museum – © CRKC

11 u

Ludo Collin – voorzitter Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC vzw)
Welkom namens het CRKC

11.05 u

Louis Tobback – Burgemeester Stad Leuven
Leuven verwelkomt nieuw museum

11.10 u

Jan Klinckaert – voorzitter wetenschappelijk comité Museum Parkabdij
Over CRKC, Museum Parkabdij en het nieuwe museum

11.20 u

Onthulling naam en logo

11.25 u

Liesbet Kusters – curator Museum Parkabdij
Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding

11.45 u

Mogelijkheid tot vragen stellen en fotograferen/filmen in de gerenoveerde
abdijzalen

12 u

Broodjeslunch

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via loes.verschuren@crkc.be of 016 40 60 73 vóór
dinsdag 18 april.
Locatie:
Museum Parkabdij (ingang langs rode gebouw naast de kerk)
Abdij van Park 7
3001 Heverlee
Het nieuwe museum in de Abdij van Park opent op woensdag 25 oktober 2017 met de
tentoonstelling ‘Van de wereld. Beelden van beslotenheid en bevrijding’. De tentoonstelling
eindigt op 25 februari 2018.

Museum Parkabdij is een erkend regionaal museum en valt onder de structuur van het Centrum
voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC vzw). Het museum wordt gesteund door onder andere de
Vlaamse Bisdommen, de KU Leuven, Unie van de Religieuzen van Vlaanderen, Provincie VlaamsBrabant, Stad Leuven en de vzw Abdij van Park.

