
Huis van de Europese geschiedenis lanceert ontdekkingsruimten voor gezinnen

Nieuwe interactieve tijdreiservaring en leerzones voor kinderen en gezinnen

11 maart 2018, BRUSSEL: Vandaag opent het Huis van de Europese geschiedenis officieel zijn

ontdekkingsruimten voor gezinnen, waar kinderen tussen 6 en 10 jaar aan de hand van leuke

en boeiende voorwerpen kennismaken met de Europese geschiedenis. Onder leiding van

prinses Europa en haar broer Cadmus vertrekken de kinderen op een meeslepende reis door

de tijd, waarbij ze 400 m² tentoonstellingsruimte doorkruisen, verspreid over vier

verdiepingen. Onderweg ruiken, voelen en beleven de kleine reizigers de geschiedenis op een

heel nieuwe manier: ze belanden bijvoorbeeld in een rollenspel in een reisbureau uit de jaren

1960, in de verkleedhoek kruipen ze in de huid van een astronaut of een verpleegster uit de

jaren 1940, en ze nemen het op tegen robots en onderzeeërs zoals Europeanen zich die

vroeger voorstelden. De kinderen leren al ontdekkend, door dingen uit te zoeken en zelf te

bedenken en - heel belangrijk - door zich te amuseren.

Museumdirecteur Constanze Itzel: "'Vandaag word je een tijdreiziger en bezoek je het

verleden' spreekt bij een 6 à 10-jarige veel meer tot de verbeelding dan 'Vandaag ga je naar

een geschiedenismuseum!' In de ontdekkingsruimten voor gezinnen geven we ouders de kans

om samen met hun kinderen in te gaan op aspecten van de huidige samenleving, in een veilige,

ludieke omgeving en op een manier die kinderen aanspreekt. Neem bijvoorbeeld het rollenspel

in het reisbureau uit de jaren 1960: daar komen kinderen niet alleen tot het inzicht dat hun

grootouders ooit jong waren, maar zien ze ook dat het geopolitieke landschap in Europa toen

heel anders was dan nu. Een dergelijk spel sluit aan bij ons educatieve doel om de band tussen

generaties te versterken, in de vorm van herinneringen."

Hoofd van de educatieve dienst Ewa Goodman: "Bij de bouw van de ontdekkingsruimten voor

gezinnen heeft de educatieve team voor een laagtechnologische benadering gekozen, zonder

schermen of tablets, om het reële contact en de samenwerking met anderen te stimuleren.

Onze internationale onderwijsdeskundigen hebben nteractieve spellen ontwikkeld zoals

stembureaus en 'Teken je eigen stad', waarin kinderen hun mening kunnen geven over

hedendaagse problemen en ertoe worden aangespoord om in gesprek te gaan met hun ouders



en opvoeders. In het algemeen willen we dat het museum de nieuwsgierigheid van kinderen

naar de wereld om hen heen aanwakkert."

Over het Huis van de Europese geschiedenis

Het Huis van de Europese geschiedenis opende zijn deuren in mei 2017 in de Europese wijk
in Brussel. De permanente tentoonstelling biedt bezoekers een unieke ervaring door hen
onder te dompelen in de geschiedenis van de 19e en 20e eeuw en te laten ontdekken hoe de
Europese integratie tot stand is gekomen. Bezoekers komen meer te weten over de oorsprong
en ontwikkeling van Europa en maken kennis met de diversiteit van ons continent en de vele
interpretaties van de Europese geschiedenis. In het onderwijsprogramma van het Huis
worden de herinneringen, uiteenlopende ervaringen en gemeenschappelijke wortels van de
Europese volkeren vanuit een trans-Europees perspectief verkend en wordt onderzocht hoe
deze verband houden met het heden. Bezoeken zijn mogelijk in 24 talen en de toegang tot
het museum is gratis.

Neem voor meer informatie contact op met William Parker-Jenkins, persvoorlichter

Afbeeldingen en video’s van het Huis van de Europese geschiedenis die in de media zijn
verschenen, zijn te vinden op:
https://drive.google.com/drive/folders/1H86POef3AZU9YRId54Z_RqClKnEf43CB
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