❘ PRAKTISCHE INFORMATIE

❘ VERVOER

Zie de website van het Huis van de Europese geschiedenis voor meer
informatie, onlinemateriaal en activiteiten
www.historia-europa.ep.eu/nl

Het Huis van de Europese geschiedenis bevindt zich in het Leopoldpark,
in de buurt van het Europees Parlement.
Station Brussel-Luxemburg

Ga voor informatie over de rest van het bezoekersaanbod van het
Europees Parlement naar
www.europarl.europa.eu/visiting/nl

Het treinstation Brussel-Luxemburg ligt op 300 meter van
het Huis en heeft een directe verbinding met de treinstations
Brussel-Noord, Brussel-Centraal en Brussel-Zuid.
www.belgianrail.be/nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag 13.00-18.00
Dinsdag-vrijdag 9.00-18.00
Zaterdag-zondag 10.00-18.00
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Gesloten op 1 januari, 1 mei, 1 november en 24, 25, 31 december.
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Er is gratis parkeergelegenheid. De parkeerplaats moet
voorafgaand aan uw bezoek online worden geboekt.
Parkeren kan alleen op werkdagen.
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GRATIS

Ontdek het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel en leer op een unieke,
interactieve manier meer over Europa’s verleden.
Dit innoverende museum biedt een nieuwe en andere kijk op de geschiedenis
van Europa. Met een transnationale, Europese blik wordt gekeken naar de
oorsprong en evolutie van dit continent en de verschillende erfenissen, tradities
en interpretaties van zijn geschiedenis. Niet alleen komen bezoekers meer te
weten over de positie van Europa in de wereld, ook worden ze aangemoedigd
om kritisch te reflecteren over het verleden van Europa en mee te denken over
actuele en toekomstige vraagstukken.
Het Huis van de Europese geschiedenis is ondergebracht in een prachtig artdecogebouw in het Leopoldpark, vlak bij het Europees Parlement, en is een
onmisbaar onderdeel van een bezoek aan Brussel.
Bezoeken zijn mogelijk in 24 talen en de toegang tot het museum is gratis. De
tentoonstellingen zijn geschikt voor iedereen van zes jaar en ouder.
Het verwelkomen van diverse groepen is een essentieel onderdeel van de
activiteiten van het museum. Via op maat gemaakte bezoeken en programma’s
willen we iedereen, ver weg of dichtbij, bereiken. Voor speciale wensen kunt u
contact met ons opnemen.

❘ PERMANENTE TENTOONSTELLING
De permanente tentoonstelling vormt het hart van het Huis van de Europese
geschiedenis. Voorwerpen, reconstructies en multimedia vertellen bezoekers
het fascinerende verhaal van Europa, waarbij de nadruk ligt op de negentiende
en twintigste eeuw.

Het bewogen verhaal van Europa gaat verder met de negentiende eeuw en
het begin van de moderne tijd. De tentoonstelling laat zien hoe in deze tijd
van politieke en sociale omwentelingen revolutionaire ideeën en spannende
technologische ontwikkelingen het licht zagen.
Dankzij draagbare multimediagidsen in alle 24 talen van de Europese Unie
kunnen bezoekers volledig opgaan in het verhaal. Aan de hand van video- en
audiofragmenten wordt uitgelegd wat de betekenis is van de tentoongestelde
voorwerpen in de geschiedenis van Europa en hoe dat Europa in de eerste helft
van de twintigste eeuw door spanningen uit elkaar werd gescheurd. Bezoekers
kunnen zien en horen hoe het leven van mensen ingrijpend veranderde toen
Europa wegzonk in de afgrond en chaos van twee wereldoorlogen.

Een breed scala aan leermiddelen en activiteiten, waaronder lezingen,
workshops, gezinsroutes en video’s, is beschikbaar voor volwassenen,
scholen en gezinnen.

VOLWASSENEN
Conferenties, cursussen en concerten staan allemaal op het jaarlijkse
activiteitenprogramma. Er is een auditorium met negentig zitplaatsen
en tolkencabines, zodat er activiteiten met partners uit heel Europa en
daarbuiten kunnen worden georganiseerd. Zie de evenementenbrochure of
website voor aanvullende informatie.

❘ ONDERWIJS EN VORMING
In het Huis van de Europese geschiedenis is iedereen welkom. Hier wordt
geïnformeerd, uitgedaagd en stof tot nadenken geboden. Maar bovenal krijgt
de bezoeker de gelegenheid vragen te stellen. Het onderwijsprogramma
van het museum gaat uit van een trans-Europees perspectief waarbij de
herinneringen, uiteenlopende ervaringen en het gedeelde verleden van
Europeanen verkend worden.

Aan de hand van leuke, interactieve activiteiten leert jong en oud
over de hoogte- en dieptepunten van de afgelopen eeuwen. Leen
bij de ontvangstbalie een tijdreizigerspaspoort en een rugzak voor de
ontdekkingsroute en bezoek op elke verdieping de gezinsvriendelijke
ontdekkingsruimten voor gezinnen met interactieve activiteiten. Zie de
evenementenbrochure voor speciale activiteiten voor gezinnen en kinderen.

❘ TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN
In het Huis van de Europese geschiedenis is er ook een jaarlijkse tijdelijke
expositie, die bezoekers in de gelegenheid stelt om meer te weten te komen
over bepaalde thema’s en periodes uit de permanente tentoonstelling. Dit
biedt de mogelijkheid om verschillende, innovatieve tentoonstellingen met
uiteenlopende thema’s te organiseren, zodat uiteenlopende doelgroepen
kunnen worden aangesproken. Net zoals de permanente tentoonstelling
benaderen deze tijdelijke tentoonstellingen de thema’s vanuit een
transnationaal en interdisciplinair perspectief.

Na de ruïnes van de oorlogen komen bezoekers in een totaal ander politiek
landschap terecht. Voorwerpen en reconstructies tonen vanuit verschillende
zienswijzen het leven in Europa in een tijd waarin spanningen tussen
wedijverende supermachten het continent in de ban hielden. Bezoekers maken
kennis met uiteenlopende toekomstvisies voor Europa en worden uitgedaagd
om de verschillen en overeenkomsten tussen deze visies te ontdekken.
Terwijl Europa momenten van vooruitgang en twijfel beleeft, worden
veel moderne bewegingen geboren. Bezoekers zien onder meer de groei
van de Europese samenwerking en de stappen op weg naar onderlinge
verbondenheid. Aan het einde van deze reis door de tijd wordt bezoekers
gevraagd om te reflecteren over hun eigen ervaringen. Hoe beïnvloedt de
Europese geschiedenis ieder van ons? En hoe moeten we, in het licht van het
verleden, de uitdagingen van vandaag aangaan?

GEZINNEN

LEERKRACHTEN EN SCHOLIEREN
Leermiddelen zijn zowel ter plaatse als online beschikbaar. Wenken voor
docenten en klassikale en groepsactiviteiten zijn te downloaden, evenals
foto’s, schriftelijke getuigenissen en filmpjes. Ter plaatse zijn er werkbladen
en interactieve workshops en kunnen verklede acteurs worden ingezet. Het
materiaal is gebaseerd op een aantal hoofdthema’s en kan eenvoudig worden
aangepast aan de van land tot land variërende lesprogramma’s.

❘ BUITEN DE MUSEUMMUREN
De tentoonstelling begint met de Griekse mythe van Europa. Daarna wordt er
ingegaan op de oorsprong van het continent en zijn erfenis, nl. de gedeelde
tradities en verworvenheden. Op die manier kunnen bezoekers Europa vanuit
verschillende invalshoeken bekijken.

Van Brussel tot Boedapest en van Gent tot Gdańsk, het Huis van de Europese
geschiedenis richt zich tot mensen en groepen van dichtbij en ver weg. Dit
gebeurt in het kader van projecten en onlinesamenwerking bij evenementen
en met partnerinstellingen in heel Europa en door gericht de dialoog aan te
gaan met diverse groepen in onze directe omgeving.

