
Persbericht  

 

Laatste weken voor expo Leonardo da Vinci in Antwerpse Waagnatie 
 

Sinds eind december 2021 vult het krachtige werk van Leonardo da Vinci de ruimtes in 

Waagnatie Expo & Events Antwerpen. De uitgebreide overzichtstentoonstelling 

‘Leonardo da Vinci – Kunstenaar - Uitvinder – Genie’ laat zien dat de man veel meer was 

dan de schilder van de Mona Lisa. Inmiddels is de expo toe aan haar laatste weken.  

 

“Ik kende Leonardo da Vinci wel, maar ik wist niet dat het een man was van zoveel 

kwaliteiten”. Het is een veelvoorkomende reactie bij bezoekers van de expo.  

 

Naast reproducties van da Vinci’s meest beroemde kunstwerken, bevat de expositie tientallen 

uit hout gereconstrueerde uitvindingen. Deze zijn door Italiaanse vakmannen minutieus in 

elkaar gezet, op basis van da Vinci’s originele tekeningen.  

 

Een groot deel hiervan is door de bezoekers aan te raken en te bedienen. De letterlijke 

tastbaarheid van het getoonde werk, maakt de denkwereld van het genie inzichtelijk en schetst 

een helder beeld van hoe ver da Vinci zijn tijd vooruit was. De bezoeker wordt meegenomen 

langs de mythes en legendes rond zijn leven en voelt aan den lijve hoe da Vinci’s erfenis ook 

vandaag de dag nog inspireert, uitdaagt en een raampje in het hoofd openzet dat creativiteit 

toelaat.  

 

De expo, die eind vorig jaar van start ging, loopt nog tot het einde van de Krokusvakantie. 

Meerwaardezoekers kunnen hun hart dus nog ophalen tot en met zondag 6 maart.  

 

Expo ‘Leonardo da Vinci – Kunstenaar - Uitvinder – Genie’ is een organisatie van MB 

Presents en EMS Entertainment.  

 

 

Praktische info 

 

Expo: Leonardo da Vinci – Kunstenaar - Uitvinder – Genie 

Periode: van dinsdag 21 december 2021 t.e.m. zondag 6 maart 2022 

Locatie: Waagnatie Expo & Events, Rijnkaai 150, Antwerpen 

 

Openingsuren 

 

Ma – Woe: 10:00-18:30 (laatste toegang 18 uur) 

Donderdag & Vrijdag: 10:00-19:00 (laatste toegang 18u30)  

Zaterdag: 10:00-19:30 (laatste toegang: 19u00)  

Zondag: 10:00-19:00 (laatste toegang: 18u30)  

Vrijdag 4/03: 10:00-19:30 (laatste toegang: 19u00)  

 

Prijzen 

 

Volwassenen (18 tot 64 jaar): 15,00 € 

Senioren (> 65 jaar): 12,50 €  

Studenten (> 18 jaar met een studentenkaart): 12,50 € 

Leerkrachten (met lerarenkaart): 12,50 € 

Kinderen (5 tot 18jaar): 12,50 € 



Familieticket (2 volwassenen en 2 kinderen): 45,00 € 

Woensdag 16/02 en 23/02 aan kortingstarief van 10,00 €  

Tickets via: www.expodavinci.be  

 

Download persmateriaal 

 

Persberichten en beelden: 

https://1drv.ms/u/s!AsxDsFeQx_rCo2FApRP3wuYwbdYw?e=E1V4IN  

 

Contact 

 

Mariam Nazaryan, persvragen & accreditaties 

T +32 489 37 65 52 

mariam@speakupcommunications.be  
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