
    
 

    

  
 

   

 

 

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

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

verplicht, alsook het tonen van een Covid Safe Ticket.  

   

 

Fake Fridays: geschiedenis, mythen en feiten 
Vrijdag 19 november, 12u00 tot 13u00 
Belliardstraat 135 1000 Brussel 
 

Bij aankomst wordt u verwelkomd door een educator of curator uit 

ons team die de groep op sleeptouw neemt door de tentoonstelling 

Fake for Real. Samen gaan we op ontdekkingstocht door het Fake for 

Real-labyrint en dalen we af in de fascinerende wereld van misleiding 

en vervalsing. Er wordt dieper ingegaan op een specifiek object of 

onderdeel van de tijdelijke tentoonstelling. Reken er maar op dat de 

grens tussen echt en nep zal vervagen! 

 

Taal: Engels 

 

Registreren niet nodig. Meer informatie: hier 

 

Een Covid Safe Ticket is vereist om het museum te betreden.   
    

 

Gezinsdag: Kunstendag voor Kinderen 
Zondag 21 november, 11u00 tot 18u00 
Belliardstraat 135 1000 Brussel 
 

Voor gezinnen met kinderen van zes tot twaalf jaar: pak een rugzak 

en reis terug in de tijd door verschillende periodes van de 

geschiedenis van Europa. Maak je eigen 3D-creatie in ons 

futuristische lab of maak je eigen prinses Europa in klei! 

 

Talen : Nederlands, Engels, Frans 

 

Registreren niet nodig. Meer informatie: hier 

 

https://www.brussel.be/covid-safe-ticket?_ga=2.48584111.845796466.1634634573-782943450.1634634573
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/fake-fridays-geschiedenis-mythen-en-feiten
https://www.brussel.be/covid-safe-ticket?_ga=2.48584111.845796466.1634634573-782943450.1634634573
https://historia-europa.ep.eu/nl/node/1373


Een Covid Safe Ticket is vereist om het museum te betreden.   
   

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://www.brussel.be/covid-safe-ticket?_ga=2.48584111.845796466.1634634573-782943450.1634634573

