MAISON LOSSEAU
Bereken uw route



Station op 1100 m : Mons


Maestro

Léon Losseau (1869 - 1949) was een advocaat uit Bergen (Mons) die tegelijk bibliofiel, fotograaf en lid van tal van erudiete verenigingen
was. Deze intellectueel verbouwde zijn woning zorvuldig tot art-nouveaujuweel, voorzien van alle comfort dat in die tijd beschikbaar was.
Vandaag worden voorbijgangers vaak geïntrigeerd door het rijkelijk versierde portaal van de burgerwoning. Weinigen vermoeden dat
wanneer men de metalen deuren versierd met fuchsiamotieven opent, men terechtkomt in een poëtische tuin, bevolkt met orchideeën en
blauweregen die men in elke plaats van het huis, van de vloer tot het plafond, zal terugvinden.
De woning dankt zijn bijzondere uitstraling aan het talent van de architecten, interieurinrichters en ambachtslui die geselecteerd werden
door de eigenaar (Paul Saintenoy, Henri Sauvage, Emille Gallé enz.).
Ze was lange tijd gesloten, werd dan opgenomen op de lijst met Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonie en de Provincie Henegouwen startte een
belangrijke restauratie.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van woensdag tot vrijdag van 10 tot 18 u • Op zaterdag van 13 tot 18 u • Op zondag van 10 tot 17 u • Gesloten: op feestdagen en
van 24 december 2022 t.e.m. 8 januari 2023.
Prijs
volwassenen €5 • 60+, studenten (<26), kinderen €3 • leerkrachten voorzien van hun kaart en werkzoekenden: €3 • Studenten van
UMONS: €2,50 • Artikel 27: €1,25
PassMusées en Pass Hainaut worden aanvaard • Combiticket Maison Losseau + Mundaneum: €8 • Combiticket Maison Losseau +
CID (Grand-Hornu): €9
Duur van het bezoek
1u

Informatie voor groepen

Prijs
€4 • Schoolgroepen (<12): €1
Rondleiding
NL, FR, EN, DE - max. 25 pers. • €90 voor het bezoek van het informatiecentrum en het geklasseerde huis: op reservering bij
reservations.losseau@gmail.com of op 065/398. 880 • €110 voor het bezoek van het Maison Losseau en Mundaneum op
reservering bij info@mundaneum.be of op 065/31.53.43 • €110 voor de rondleiding Maison Losseau en Centrum voor Innovatie &
Design (CID - Grand-Hornu). Reserveren verplicht op reservations@grand-hornu.be
Andere nuttige informatie
Winkel.
Verantwoordelijke
Lara Frapiccini
Telefoon
065/398.880
Email
reservations.losseau@gmail.com








T. 065/398.880
Bij de Grand Place
Rue de Nimy 39 - 7000 Mons
www.maisonlosseau.be
reservations.losseau@gmail.com
Facebook

Het Maison Losseau ligt in het hart van de stad Bergen (Mons), op een steenworp van het Mundaneum en de Grand Place. De woning is gemakkelijkk
bereikbaar met het openbaar vervoer en bevindt zich op ongeveer 1 km van het station van Bergen.
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