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Ontdek 

Zie 

Leer 

knappe ambachten op de 
middeleeuwse markt in het 
Valkhofpark. Kom ze zien, 
horen, ruiken, proeven en 
voelen!

hoe de rijke miniaturen van de 
gebroeders uit het beroemde 
getijdenboek Très Riches 
Heures weer tot leven komen. 

meer over de familie Maelwael 
Van Lymborch tijdens de 
lezingen in Museum Het 
Valkhof en laat je fantasie 
meevoeren bij de vele 
voorstellingen!

11&12
september

2021

Op 11 en 12 
september komen de 
middeleeuwen tot 
leven. 

www.gebroedersvanlymborch.nl

Festival-
programma

Open Monumentendagen in het  
Gebroeders van Lymborch Huis

Ieder heel uur een rondleiding met gids in het kleinste 
museum van Nijmegen en de veertiende-eeuwse kelders 
van het familieatelier Maelwael Van Lymborch tegen 
gereduceerd tarief. Of koop een souvenir in de gratis te 
bezoeken museumwinkel. 

Open: 12.00 u - 17.00 u. 
Entree: E 2,50. Maximaal 6 per rondleiding. Reservering wordt 
aangeraden. Via secretariaat@gebroedersvanlymborch.nl of via 
www.gebroedersvanlymborch.nl > tickets.

Kijk voor meer informatie over het Gebroeders van Lymborch 
Huis en het leven en werk van de familie Maelwael – van 
Lymborch op de website.

GEBROEDERS VAN LYMBORCH HUIS
Burchtstraat 63, Nijmegen.
Het Gebroeders van Lymborch Huis is open 
van woensdag t/m zondag 

van 12.00 tot 17.00 uur

 



Programma Valkhofpark 

MIDDELEEUWSE AMBACHTENMARKT 

Met tientallen kramen, een taveerne, strijdperk voor kleine 
strijders en nog veel meer! Ieder uur een van de levende 
miniaturen uit Très Riches Heures in de Barbarossaruïne 

Zaterdag 11 september: van 11.00 tot 19.00 uur;
Zondag 12 september: van 11.00 tot 17.00 uur.
Entree gratis, reserveren niet nodig. 

Programma Museum Het Valkhof

MAELWAEL VAN LYMBORCH STUDIES LEZINGEN – AULA

Zaterdag 11 september
14.00u Heel de wereld in een miniatuur door André Stuf-
kens - Nijmeegse kunstenaars als wereldburgers
15.00u Blote baders door Jacobus Trijsburg – Een zeldzame 
innovatie door de gebroeders Van Lymborch

Zondag 12 september
14.00u Heel de wereld in een miniatuur door André Stuf-
kens - Nijmeegse kunstenaars als wereldburgers
15.00u Getekende Geschiedenis door Rob Dückers - De 
pentekeningen in het Berghse Kroniekenhandschrift

Entree gratis. Reservering vooraf online verplicht via 
www.gebroedersvanlymborch.nl > festival

Toegang tot de rest van Museum Het Valkhof is niet gratis. 
Reservering van museumbezoek: www.museumhetvalkhof.nl

POPPENTHEATER 

‘Bertus en de bij-zondere boom’ door Emma’s Muzikale 
Verhalen (4+) – Karel de Grotezaal

Zaterdag 11 september en zondag 12 september:  
11.30u – 13.00u – 14.30u – 16.00u 
Entree gratis, tickets ophalen v.a. 30 min.-5 min. voor aanvang 

VERTELLINGEN 

Door Bastiaan de Zwitser en Paul Groos – Museum het 
Valkhof trappen

Zaterdag 11 september en zondag 12 september: 
11.45u – 12.15u – 13.00u – 13.30u – 14.00u – 14.30u – 15.00u – 
15.30u – 16.00u – 16.30u.
Entree gratis, tickets ophalen v.a. 30 min.-5 min. voor aanvang 

Stadswandelingen door  
Binnenstad en Benedenstad

MET DE VROLIJKE MARSKRAMER RONALDUS VOLVUUR

Wandel en handel mee met deze komische marskramer 
langs historische plekken en gebouwen en test je kennis 
van de oude stad.

Zaterdag 11 & zondag 12 september: 13.30u - 15.30u 
Startpunt: Gebroeders Van Lymborch Huis, Burchtstraat 63, 
Nijmegen
Deelname: E 10,- per persoon 
Duur: circa 1,5 uur

NIJMEEGSE MARIEKE 

Wandel mee met Mariken van Nieumeghen als dansende 
stadsgids. Herontdek het oude verhaal in liedjes tijdens 
deze silent-disco stadswandeling vol theatrale verrassingen.

Zaterdag 11 september: 14.00u (première) - 16.00u;
Zondag 12 september: 11.30u – 14.00u – 16.00u.
Startpunt: Hotel Karel, Grote Markt 38-40, Nijmegen 
Deelname: E 14,- per persoon
Duur: circa 1 uur 
Tickets voor de stadswandelingen verkrijgbaar via  
www.gebroedersvanlymborch.nl > festival.


