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Werelds grootste reizende verzameling van Leonardo da Vinci  
Na Brugge, Istanbul, Antalya en Lyon, het Museum van het Waalse Leven is gastheer van de grootste 
beurs ter wereld gewijd aan Leonardo da Vinci voor de 500ste verjaardag van zijn dood. 
 
Deze tentoonstelling toont meer dan 120 maquettes, gemaakt op basis van tekeningen van Leonardo 
da Vinci. Dit is de grootste reizende collectie ter wereld! Uitgevoerd door een Belgisch team van 
ingenieurs, historici, ontwerpers en ambachtslieden, de bedoeling is promotie te doen van het laatste 
historische en wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd over Leonardo da Vinci.  
 
Tegelijkertijd schilder, beeldhouwer, filosoof, ingenieur, ontwerper, botanicus en anatoom, Leonardo 
da Vinci heeft meer dan 6.000 pagina's van notities en tekeningen met honderden uitvindingen en 
ervaringen achtergelaten in een verscheidenheid aan disciplines. Hij is ook een grote "doorgever van 
oude technieken en kennis" geweest, geïnspireerd door vele oude benaderingen en helpt daarmee de 
toekomst vorm te geven. Deze visionaire voorloper heeft de deuren geopend naar een nieuw 
wetenschappelijk tijdperk. 
 
Kom maar eens de uitvindingen van de kunstenaar testen en begin aan een spectaculaire reis in de 
tijd! 
 
Een leuk familiebezoek 
Interactief, de tentoonstelling is perfect voor een familiebezoek. Een groot aantal machines kan getest 
worden en met de verschillende films in 3D begrijpt men hoe het werkt.  
 
De collectie van Elskamp 
Voor de eerste keert toont, het Museum van het Waalse Leven, stukken uit de prestigieuze collectie 
zonnewijzers, geschonken door de kunstenaar Max Elskamp in 1932. Samengesteld van astrolabia, 
meetinstrumenten en wetenschappers uit de 14e tot 19e eeuw, is deze unieke collectie één van de 
meest uitzonderlijke ter wereld. 
 
Voor scholen 
Activiteiten voor het lager en secundair op reservering, tel. 04 /279.20.16 (8 €/deelnemer) 
Downloadbare educatieve mappen op www.viewallonne.be 
 

 OPENINGSUREN : 6/2 tot 12/5/2019 - Open van dinsdag tot zondag van 9:30 tot 18:00. 
Gesloten op 1/05 
Maandag op reservering voor groepen - Gratis : eerste zondag van de maand 
Toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit 

 

 TARIEVEN : Volwassenen : 13€ - Kinderen, student, senior : 8€ - Group (min 15 pers.) : 8€  
Praktische Info en reservaties : www.expo-davinci.com – 04/279.20.16 
Tickets online : www.ouftitourisme.be 

 

 WAAR ? : Musée de la Vie wallonne - Cour des Mineurs - 4000 Luik (centrum) 

http://www.viewallonne.be/
http://www.expo-davinci.com/
http://www.ouftitourisme.be/

