
   

 

 

 

Nederlandstalige versie 
  

De activiteiten in het museum worden georganiseerd met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen 

in verband met de COVID-19 pandemie: fysieke afstand en het dragen van een mondmasker zijn 

verplicht. Alle activiteiten zijn uitsluitend voor individuele bezoekers en na registratie. 

  

 

Publieksopening - Europa vandaag 

Zondag 9 mei, 14.00 - 18.00 

 
Nu de Conferentie over de toekomst van Europa op 9 mei 2021 (Europadag) officieel van start gaat, 

opent het Huis van de Europese geschiedenis de volledig heringerichte 6e verdieping van zijn 

permanente tentoonstelling, getiteld "Europa vandaag". Kom mee en ontdek symbolische 

voorwerpen die enkele van de belangrijkste kwesties van onze tijd belichten; geniet van 

meeslepende en interactieve audiovisuele installaties om de diversiteit van het continent te 

ontdekken. Een dj-set en een live tekenactiviteit zullen uw ontdekking van de verdieping die middag 

opvrolijken. Kun je er niet bij zijn in het museum? We hebben ook iets online gepland! 
 
Talen: Engels, Frans, Nederlands 
 



Meer informatie over het programma en hoe je je kan inschrijven vind je hier. Plaatsen zijn beperkt 

vanwege Covid-gerelateerde maatregelen, wacht niet met inschrijven! 
 
Vanaf 9 mei zal onze nieuwe boeiende verdieping "Europa Vandaag" toegankelijk zijn voor alle individuele bezoekers op 

de gewone openingsdagen. 
   

 

     

 

Nocturne in het Huis van de Europese 

Geschiedenis - Jouw Fake (F)or Real-ervaring! 
Donderdag 20 mei, 17.00 - 22.00  
 

Kom en geniet van een gezellig en feestelijk bezoek aan het Huis van 

de Europese geschiedenis. Neem deel aan het evenement dat door 

de kunstenaars van Patrimoine à Roulettes en museumteam werd 

bedacht. Maak je klaar om het noorden te verliezen! Het wordt 

moeilijk het onderscheid te maken tussen echt en nep, authentiek en 

gefabriceerd en waarheid en illusie!  

 

Probeer eerst de vragen te beantwoorden die worden gesteld door 

sphynges en sfinxen, getalenteerde informatiemanipulatoren, 

gelukt? Dans dan op de klanken van de muziek gecreëerd door 

kunstmatige intelligenties en merk de waarheden die niet allemaal 

goed te praten zijn op! 

 

Talen: Engels, Frans, Nederlands 

 

Meer informatie over het programma en hoe je je kan inschrijven 

vind je hier. Plaatsen zijn beperkt vanwege Covid-gerelateerde 

maatregelen, wacht niet met inschrijven!   

 

   

De hierin opgenomen punten zijn opgesteld door het secretariaat van het Huis van de Europese Geschiedenis en zijn 

uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De in dit document geuite meningen vallen uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de auteur(s) en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het 

Europees Parlement. Dit document kan links bevatten naar websites die door andere organisaties zijn gemaakt en worden 

onderhouden. Het Huis van de Europese geschiedenis onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de op deze websites geuite 

mening(en).  

 

https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/europa-vandaag-publieksopening
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/boring-old-stories-antiquity-today
https://patrimoinearoulettes.org/
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/nocturne-het-huis-van-de-europese-geschiedenis-jouw-fake-real-ervaring

