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Vesalius
Het theater van de anatomie
Leuven
Dinsdag 25 november 2014

Beste vrienden,
Dit jaar is het 500 jaar geleden dat onze wereldberoemde anatoom Andreas Vesalius in Brussel
het levenslicht zag. Vesalius was één van de grondleggers van de anatomie. Hij schreef de
eerste encyclopedie over de menselijke anatomie, ‘De humani corporis fabrica libri septem’,
gedrukt door de controversiële uitgever Johannes Oporinus in Basel.
De stad Leuven en de universiteit vieren de verjaardag met een groot stadsproject, waarvan de
tentoonstelling “Vesalius, het lichaam in beeld” in Museum M het hoogtepunt vormt. De expo
heeft niet alleen aandacht voor Vesalius als historisch figuur, maar behandelt ook uitgebreid zijn
invloed op de ontwikkeling van de geneeskunde, de omgang met ons lichaamsbeeld en de
beeldende kunsten.
De dag begint met een rondleiding in de stad, waarbij de deelnemers het verrassende Leuven
van Vesalius ontdekken.
Na een streeklunch staat een bezoek aan de inspirerende tentoonstelling in M op het
programma.
Aan het einde van de dag zullen jullie hebben ondervonden dat deze Leuvense humanist zelfs
500 jaar na zijn dood nog zeer actueel is.
Het programma van onze uitstap.
10.00 uur Geleide themawandeling “Vesalius” met start aan de pui van het stadhuis.
12.15 uur Streekmenu in Salons Georges, Hogeschoolplein 15:
soep, Gambrinusrib, dessert.
14.30 uur Geleid bezoek aan de tentoonstelling in Museum M. Einde rond 16.00 uur
Kostprijs: 33 €; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 31 €.
Hierin zijn inbegrepen alle kosten behalve drank.
Wie inschrijft zorgt dat hij op eigen kracht om 10.00 uur in Leuven op de markt staat.
Mogelijkheden met openbaar vervoer:
Trein: vertrek om 8:23 uur ; aankomst station 9:31 uur; overstappen in Mechelen.
Kost enkele rit: 9,40 €; terugreis kan voor senioren aan 6 €.
Bus: vertrek op Grote Markt om 8:17 uur; aankomst station Leuven: 9:20 uur
Kost enkele rit: 3 €; senioren (voorlopig nog) gratis.
Inschrijven vóór zaterdag 22 november door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en
storten van de verschuldigde som op onze rekening.
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