‘LIMBURG TUSSEN STAF EN TROON. 1000 JAAR GRAAFSCHAP LOON’
1000 jaar Loon leert je meer over de roots van Limburg. De geschiedenis van deze provincie verschilt
immers totaal van deze van de rest van Vlaanderen. Voor Limburg geen Guldensporenslag, geen
graafschap Vlaanderen of hertogdom Brabant. Limburg is verbonden met het graafschap Loon, het
prinsbisdom Luik en het Heilig Roomse Rijk. Wil je de tentoonstelling over de graven van Loon nog
bezoeken? Dat kan nog tot en met 10 maart. Loon loopt als een trein: we kregen al meer dan 5000
bezoekers over de vloer.
Laat je meeslepen door dit boeiende verhaal. Meer dan 300 kunstwerken uit binnen- en buitenland
leiden je door deze duizendjarige tijdreis. Aangevuld met interactieve toepassingen en een app vindt
deze expo met een hedendaagse vormgeving onderdak in een eeuwenoude waterburcht. Welkom in
een vergeten land: het land van Loon. Op 10 maart gaan de poorten van het Loons kasteel
onherroepelijk dicht!
Het is precies duizend jaar geleden dat het graafschap Loon voor het eerst vermeld werd. De graaf van
Loon was schatplichtig aan de staf (prinsbisschop van Luik) en de troon (de Duitse keizer). En wist je
dat Alden Biesen een schenking was van een graaf van Loon aan de Duitse Ridderorde? Kom het
allemaal ontdekken in Alden Biesen!
TIP: elke zondag om 13 en 15 uur kan je als individuele bezoeker aansluiten bij een rondleiding met
gids. Reserveren voor deze zondagse rondleidingen is niet verplicht, maar wel aan te raden. Dit kan
via reservatie@1000jaarloon.be . Kom je graag zelf met een groep? Boek je bezoek op ditzelfde
emailadres.
De tentoonstelling is open van dinsdag t.e.m. zondag van 10 tot 17 uur. Nocturnes voor groepen zijn
mogelijk op aanvraag.
Meer info: http://1000jaarloon.be
Voor meer tekst- of fotomateriaal kan u mij steeds vrijblijvend contacteren.
Tel. +32 (0)89 51 93 51
Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740 BILZEN

