Persbericht 25-11-2021

Excursie naar tentoonstelling „Napoleon – De mythe voorbij“
in combinatie met bezoek aan de Luikse kerstmarkt
op zondag 12 december 2021
vertrek vanaf Markt te Simpelveld
Tentoonstelling „Napoleon – De mythe voorbij“
Van 3 april 2021 tot 9 januari 2022 organiseert Europa Expo zijn nieuwe grote tentoonstelling in
de museumruimte van het station Luik-Guillemins: ‘Napoleon – De mythe voorbij’. De
tentoonstelling van bijna 3000 m² dompelt u onder in een cultureel avontuur dat de vele facetten
van Napoleon Bonaparte onthult. Twee eeuwen na zijn dood weegt deze vooraanstaande
historische figuur nog steeds op onze samenleving.
Ontdek de belangrijke momenten die van Napoleon een indringende persoonlijkheid en legende
maakten. Honderden originele stukken in een indrukwekkende setting illustreren het ongelofelijke
leven van Napoleon Bonaparte.
‘Napoleon – De mythe voorbij’ is tot stand gekomen door het werk van historici en de steun van
de Fondation Napoléon. De tentoonstelling is objectief en kritisch opgebouwd en ondersteund
door betrouwbare historische studies. De tentoonstelling legt het accent op een tiental thema’s om
de mens, zijn leven en zijn werk beter te leren kennen. Drie grote originele decors, opmerkelijke
ensceneringen, uitzonderlijke teksten, films en een viertalige audiogids zorgen voor een
meeslepend en leerrijk bezoek!
Excursie
Op zondag 12 december 2021 organiseert Heemkundeverenging de Bongard een excursie naar
deze tentoonstelling gecombineerd met een bezoek aan de Luikse kerstmarkt. Wij reizen dan naar
Luik en gaan eerst naar het treinstation Guillemins waar de tentoonstelling over Napoleon is
ondergebracht. Na het bezoek aan de tentoonstelling zal Bert Havenith een aantal zaken vertellen
over en laten zien van het prachtige station dat is ontworpen door de beroemde architect Calatrava.
Vervolgens rijden we naar de binnenstad waar wij enkele bezienswaardigheden bezoeken die aan
Napoleon en aan het Napoleontische tijdperk herinneren. Ten slotte gaan we naar de prachtige
Luikse kerstmarkt waar bijzondere dingen te koop zijn en heerlijke, typisch Luikse gerechten
worden geserveerd. Op de kerstmarkt kan iedereen zo lang blijven als hij of zij wil.
Dit is een vooraankondiging, het definitieve programma zal later volgen.
Aanmelden kan via Debongard@hotmail.com en de mail wordt bevestigd na aanmelding. Er
kunnen maar 26 mensen deelnemen dus meld je spoedig aan. De kosten zijn nog niet helemaal te
overzien maar zullen, inclusief de entree van de tentoonstelling, tussen € 15 en € 20 per persoon
liggen.
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Let op:
- Deelname is uitsluitend mogelijk voor volledig tegen COVID-19 gevaccineerden.
- Om deel te kunnen nemen aan deze excursie is het coronatoegangsbewijs (QR-code in de
CoronaCheck-app of op papier) vereist.
- Vervoer is met eigen auto waarbij alleen gezinsleden in dezelfde auto mogen reizen.
Natuurlijk moeten een voorbehoud worden gemaakt in verband met de ontwikkelingen rond
COVID-19. Maatregelen kunnen de opzet veranderen of leiden tot annulering van de excursie.
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