BuitenGewoon

PALEIS HET LOO
IN 2018 OPEN VAN 30 MAART T/M 30 SEPTEMBER & VAN 15 DECEMBER T/M 6 JANUARI

ook tijdens
de verbouwing
zijn wij
open!

TE ZIEN EN DOEN

Tuinen & stallen
Talloze evenementen
Volg de bouw van dichtbij!
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Agenda 2018
Kijk voor meer informatie op paleishetloo.nl/agenda

Foto: Schloss Hof, Oostenrijk

De tuinen en stallen zijn geopend
van 30 maart t/m 30 september met naast
een vast aanbod diverse evenementen.

BUITENGEWOON
BLOEIEND
kleurexplosie in de paleistuinen

dagelijks vanaf het dak en een tribune...

KINDER
ATELIER
aan de slag met
koninklijke beroepen

10 t/m 15 april

MUSEUMWEEK

uitzicht op oud én nieuw

STALLEN & KOETSHUIZEN

laatste zondag
van de maand *

EEN VROLIJKE
NOOT
muziek in de paleistuinen

CONCERT BIJ DE STALLEN
19 t/m 21 mei

PINKSTER
BROCANTE
buitenfair op Paleis Het Loo

paarden, auto’s en rijtuigen

ORANJE-WANDELING
wandelroute in het paleispark

DE DIEREN VAN ORANJE
tentoonstelling in film en foto

Tijdens onderstaande evenementen
is alleen het Stallenplein geopend

29, 30 juni & 1 juli

14 t/m 18 november

CONCOURS
D’ÉLÉGANCE

SPIRIT OF
WINTER

autofeest voor liefhebbers

buitenfair op Paleis Het Loo

14 t/m 18 november

Hemelvaartsdag 10 mei - gratis entree

HET DAK
OP!

ZICHT OP DE BOUW!

9 & 10 juni

KONINKLIJKE
PK’S
paarden, auto’s en rijtuigen
van de Koning in actie!

dinsdag & woensdag
in de zomer *

PRINSE(SSE)N
DAGEN
jouw sprookje op Paleis Het Loo

25 & 26 augustus

POLO AT
THE PALACE
datum onder voorbehoud *

SPIRIT OF WINTER
buitenfair op Paleis Het Loo

14 t/m 18 november

SPIRIT OF
WINTER
buitenfair op Paleis Het Loo

15 december t/m 6 januari 2019

WINTERPALEIS
HET LOO

BuitenGewoon Kerst op het Stallenplein mét ijsbaan!

donderdag & vrijdag

SEPTEMBER
TUINMAAND
activiteiten buiten de perken

STALLEN & KOETSHUIZEN
paarden, auto’s en rijtuigen

KINDERATELIER
aan de slag met koninklijke beroepen

29 & 30 september

WE SLUITEN BUITEN

DE DIEREN VAN ORANJE
mini-tentoonstelling in film en foto

* houd onze website in de gaten voor de definitieve data en tijden.

MUSEUM PALEIS HET LOO IN 2021

In 2018 start de Vernieuwing & Verbouwing van
Paleis Het Loo. Een ondergrondse uitbreiding creëert
een nieuwe, royale publieksentree en ruimte voor kleine
en grote tentoonstellingen. In de Westvleugel komt een
Juniorpaleis voor kinderen tot 12 jaar en in de Oostvleugel vertellen we middels de rijke collectie van Paleis
Het Loo het verhaal van de Oranjes.

Artist impressions KAAN Architecten

In het paleis verandert er ook van alles. Bezoekers mogen in 2021
over de monumentale Staatsietrap het paleis in. Een aantal vertrekken wordt anders ingericht en worden enkele dienstvertrekken
opengesteld.

De laatste maanden van 2017 is er achter de schermen al veel
gebeurd. De kantoren en collectiedepots zijn verplaatst.
Begin 2018 wordt de collectie van het paleis naar een tijdelijk
depot overgebracht. Dan starten ook de graafwerkzaamheden
op het voorplein. Al in het najaar 2018 is de betonnen ‘bouwkuip’
gereed die met behulp van bijzondere technieken wordt gerealiseerd. De bouwkuip is net zo groot als vier olympische zwembaden!
Bent u benieuwd naar alle bouw ins & outs en wilt u op de
hoogte blijven van dit bijzondere project? Schrijf u dan in voor
de nieuwsbrief Vernieuwing & Verbouwing.
Meer weten? paleishetloo.nl/vernieuwd-en-verbouwd

volg
de
bouw
online
paleishetloo.nl

