EEN VAN DE GROOTSTE BAROKKE KASTELEN IN DUITSLAND
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de 18e tot de 20e eeuw en kunnen in de privévertrekken van hertog
Carl Eugen, die zich nog altijd in hun originele staat bevinden,
de kostbaarste meubels en accessoires worden bewonderd uit de
tijd van de rococo. In de Barokgalerij vinden de bezoekers unieke
werken van diverse kunstenaars uit de vorige eeuwen.
En in het interactieve museum ‘Kinderreich’ tenslotte is alles
toegestaan wat normaal gesproken in een museum verboden is:
aanraken, uitproberen en meedoen !
Slot Ludwigsburg wordt sinds het voorjaar van 2019 gerestaureerd en
opnieuw ingericht. De route van de rondleiding is daarom gewijzigd,
maar blijft de moeite waard. In plaats van door het hoofdgebouw
komen de bezoekers nu door het grotere noordelijke gedeelte van
de bel-etage met de galerie met familieportretten, het slottheater en
het kostbaar ingerichte barokke paviljoen. Zo geeft de aangepaste
rondleiding ook kenners van het slot interessante nieuwe inkijkjes.
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ROUTEBESCHRIJVING

Met openbaar vervoer: vanaf het busstation met lijn 421, 427, 430, 443
of 444 tot de halte aan het kasteel.

INFORMATIE OVER AL ONZE MONUMENTEN

Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg
Schlossraum 22 a · 76646 Bruchsal · Duitsland
Hotline +49(0)72 51. 74 - 27 70
Dagelijks 8:00 am – 8:00 pm (geen boekingsservice)
info @ ssg. bwl. de

www.schloesser-und-gaerten.de /en

FOTOVERANTWOORDING SSG / LMZ: titelfoto Ralf Cohen; 1, 2, 5 Niels Schubert; 3 Steffen Hauswirth;
4 Joachim Feist; 6 Achim Mende // Ontwerp: www.jungkommunikation.de
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EEN SCHITTEREND SLOT ALS BELEVINGSWERELD MET VELE FACETTEN

Slot Ludwigsburg is een van de weinige barokke bouwwerken
die de turbulente geschiedenis van de afgelopen eeuwen vrijwel
onbeschadigd hebben doorstaan. Het is een enorm slotcomplex
met 18 gebouwen en meer dan 450 kamers.
Wat slot Ludwigsburg zo aantrekkelijk maakt, zijn niet alleen de
grootte en pracht van de gebouwen, maar is ook de schitterende
inrichting. Met de barok, de rococo en het classicisme zijn er
maar liefst drie verschillende tijdperken en hun bouwstijlen in
het slot verenigd.
Maar slot Ludwigsburg is ook geliefd vanwege zijn musea en andere
attracties voor groot en klein. Zo is het Keramiekmuseum niet
alleen in het bezit van Ludwigsburger porselein, maar zijn hier
ook kunstobjecten te bezichtigen die variëren van middeleeuws
aardewerk tot keramiek van kunstenaars uit de 20e eeuw, is er in het
Modemuseum een modeshow te zien met kleding uit de periode van

S

lot Ludwigsburg (Schloss
Ludwigsburg) is een van de
grootste barokke bouwwerken in
Europa dat zich nog in originele staat
bevindt. Het geeft zijn bezoekers
een indrukwekkend beeld van de
stijlen van verschillende eeuwen –
van barok tot rococo en classicisme.

BEZOEKERSINFORMATIE
OPENINGSTIJDEN 15-3 – 15-11

16-11 – 14-3

SLOT

Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur
Bezichtiging alleen mogelijk met rondleiding

MUSEA

Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur gesloten
Rondleidingen op aanvraag

APPARTEMENT
CARL EUGEN

Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur

KINDERREICH

Za en zo 12:00 en 14:00 uur

Za en zo 12:00 en 14:00 uur

In de vakanties (Baden-Württemberg) ook geopend op woensdag om
12:00 en 14:00 uur; gezinsrondleidingen iedere zondag om 14:30 uur

RONDLEIDINGEN 15-3 – 15-11
3

VAN JACHTSLOT TOT LUISTERRIJKE RESIDENTIE

SLOT

5

 e overvloedige lichtinval in de marmeren zaal geeft een goed
D
beeld van de pracht en praal aan het Württembergse hof

Een van de hoogtepunten is de barokke enfilade, een aantal opeenvolgende kamers waarvan de deuropeningen in elkaars verlengde
liggen. Een andere bijzonderheid is het slottheater in de oostvleugel.
Bijzonder is ook het slottheater met zijn bijna volledig behouden
gebleven originele podiumtechniek en toneeldecor, dat tot de oudste
theaters van Europa behoort. Beslist het bezoeken waard zijn ook
de vier musea die ter gelegenheid van de 300ste verjaardag van het
slot in 2004 werden geopend.

IMPOSANTE TOCHT DOOR VERSCHILLENDE TIJDPERKEN

Al wandelend door de pronkkamers kunnen de bezoekers zich een
levendig beeld vorm van de verschillende stijlperiodes. Het prachtige
interieur weerspiegelt het levensgevoel van barok, rococo en classicisme. De buitengewone vleugje ‘morbidesse’ nemen hen als het ware
mee terug naar de tijd waarin Ludwigsburg het middelpunt en de
residentie was van het hertogdom Württemberg.

 et spiegelkabinet biedt interessante uitzichten
H
voor groot en klein

2

TOEGANG

Een bezoek aan het in slot Ludwigsburg gevestigde museum ‘Kinderreich’ is voor kinderen een unieke interactieve gebeurtenis. Hier
kunnen de jonge bezoekers van het slot in de rol kruipen van de
leden van de hofhouding van de hertog en zo op een speelse manier
en met al hun zintuigen beleven hoe het er hier meer dan 300 jaar
geleden in de barok aan toeging. Een feest voor de zintuigen is ook
het grote park, dat het slot aan drie zijden omsluit.
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1-1 – 31-12

SLOT

‘KINDERREICH’ EN ‘BLOEIENDE BAROK’

S lot Ludwigsburg heeft het oudste slottheater van
Europa met originele podiumtechniek

Ma t/m vr 10:00, 11:30,
13:00, 14:30 en 16:00 uur;
za, zo en op feestdagen
10:00 – 16:00 uur (iedere 30
min); rondleidingen in het
Engels: ma t/m vr 13:15 en
15:15 uur; za, zo en op
feestdagen 11:15, 13:15 en
15:15 uur

Groepsrondleidingen en rondleidingen in buitenlandse
talen op afspraak; speciale rondleidingen volgens het
online-programma en op afspraak

Versie: 09/2020; wijzigingen voorbehouden!

Met de bouw van het eerste slot, het ‘Alte Corps de Logis’, dat
oorspronkelijk bedoeld was als jachtslot voor hertog Eberhard
Ludwig, werd begonnen in 1704. Toen Ludwigsburg in 1718 de
vaste verblijfplaats van de hertog werd, liet hij het kasteel verder
uitbreiden en verfraaien. Donato Giuseppe Frisoni, die de leiding
over de bouw van het slot op zich had genomen, ontwikkelde later
ook de plannen voor het nieuwe hoofdgebouw, het ‘Neue Corps
de Logis’ in het zuiden, en maakte het drievleugelige complex zo
met een vierde vleugel tot een gesloten geheel. In 1733 werd het
enorme complex voltooid.

16-11 – 14-3

Ma t/m zo 10:00 – 17:00 uur
(iedere 30 min);
rondleidingen in het Engels:
ma t/m vr 13:15 en 15:15 uur;
za, zo en op feestdagen 11:15,
13:15, 15:15 en 17:15 uur

Standaardrondleiding
Volwassenen
€ 8,50
Met korting
€ 4,30
Gezinnen
€ 21,30
Groepen (20 personen) € 7,70 (p.p.)

Aanvullende
rondleiding
€ 4,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 3,60 (p.p.)

Toegang per
museum
€ 4,00
€ 2,00
€ 10,00
€ 3,60 (p.p.)

EXTRA‘S

Barokbelevenis

Kinderreich

Volwassenen
Met korting
Gezinnen
Groepen (20 personen)

€ 20,00
€ 10,00
–
€ 18,00 (p.p.)

€ 8,00
€ 4,00
€ 20,00
–

Museumtour (alle
incl.Audioguide)
€ 8,00
€ 4,00
€ 20,00
€ 7,20 (p.p.)

. Standaardrondleiding: naar keuze ‚Herzog‘ of ‚Herzogin‘ (duur van beide 60 min)
. Musea: Mode- en Keramiekmuseum, Barokgalerij en appartement Carl Eugen
. Barokbelevenis: alle musea, slot (incl. aanvullende rondleiding) en ‘bloeiende barok’

Informatie over toegankelijkheid voor mensen met een beperking, kortingen, speciale
rondleidingen en andere belangrijke informatie rondom uw bezoek vindt u op onze website.

CONTACT EN INFORMATIE
SLOT LUDWIGSBURG

Schlossstrasse 30
D-71634 Ludwigsburg

Telefoon +49(0)71 41. 18 64 00
Fax
+49(0)71 41. 18 64 50
info @ schloss-ludwigsburg.de
www.schloss-ludwigsburg.de /en

