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Vanaf 2 april nodigt de tentoonstellingsruimte van het station Luik-
Guillemins bezoekers uit voor een meeslepende reis naar het hart van 
de Japanse cultuur met de gloednieuwe tentoonstelling I LOVE JAPAN. 

I LOVE JAPAN is een van de grootste tentoonstellingen over de Japanse 
cultuur in België. De tentoonstelling beslaat meer dan 1500m2 en wordt 
geanimeerd door een scenografie met immersive decors. 

Op het programma, een uitnodiging om de verschillende gezichten van 
Japan te ontdekken, van de straten in Tokyo tot en met de zen-tuinen, van 
manga en legenden tot gastronomie, Godzilla en videospelletjes…

Na twee historische tentoonstellingen met talrijke internationale bruiklenen, 
Toetanchamon, de ontdekking van de vergeten farao en Napoleon, voorbij 
de mythe, heeft Europa Expo een tentoonstelling gecreëerd met een 
lichte en meeslepende sfeer. Europa Expo is echter zijn wetenschappelijke 
nauwkeurigheid niet vergeten en werd bij de opzet van de tentoonstelling 
bijgestaan door Centrum voor Japanse Studies.

In de scenografie is een schattenjacht geïntegreerd voor jong en oud. Deze 
activiteit is inbegrepen in het toegangsticket en kan bij de receptie worden 
aangevraagd.

PRAKTISCHE INFORMATIE 

TENTOONSTELLING I LOVE JAPAN 
Vanaf 2 april 2022 
Luik-Guillemins
Open 7/7 van 10u tot 19u

LEZERSINFORMATIE
https://www.europaexpo.be
info@europaexpo.be 
+32 4 224 49 38

TARIEVEN 
Individueel: 15€
Senioren: 13€
Studenten: 9€
Groep (+15pers): 10€
Familie (2 volwassenen/ 2 kinderen): 43€ (6€/kind extra)
PMR: 9€
Artikel 27: 1.25€ 

PERSCONTACT
CARACAScom – www.caracascom.com
info@caracascom.com 
+32 4 95 22 07 92 / +32 2 560 21 22

PERSBERICHT

VANAF 2 APRIL 2022

EEN GROTE IMMERSIVE TENTOONSTELLING OVER 
JAPAN OPENT IN LUIK-GUILLEMINS IN APRIL 2022



I

L
O
V
E

J
A
P
A
N

De 1001 facetten vanJapan

REIS VANAF HET TGV-STATION
LUIK-GUILLEMINS NAAR HET VERRE OOSTEN

BESTEMMING: I LOVE JAPAN 
Bezoek een legendarisch land vol contrasten, ontspan in de 

beroemde Zen-tuinen en slenter door de levendige straten van 

een bruisende wijk.

OP ONTDEKKING DOOR

HET LAND VAN DE RIJZENDE ZON 
Europa Expo neemt u mee op een boeiende reis om de 

verschillende gezichten van Japan te ontdekken. Dompel u 

onder in een land met een cultuur vol eeuwenoude tradities 

die vandaag nog steeds voortleven. Van gastronomie 

tot religie, langs Tokio, Godzilla en manga’s … Onze 

meeslepende tentoonstelling laat u kennismaken met de 

fascinerende wereld van Japan. 
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LEVENSECHTE DECORS
 

De tentoonstelling neemt u mee om te mediteren in een Zen-

tuin en laat u door prachtige Torii wandelen om Boeddha 

te ontmoeten. Ontdek de oorsprong van de geisha’s en de 

legendarische samoerai voordat u uw waarzeggersinstinct de 

vrije loop laat door een kleine boodschap op een Omikuji-

muur achter te laten.

Ga op een spirituele reis langs de Japanse kunsten. Van 

beeldende kunst tot origami en serviesgoed tot tatoeages ... 

Laat u betoveren door de artistieke rijkdommen van deze 

mythische archipel.

Trek op ontdekking door een echt Japans steegje en waardeer 

de sobere inrichting van de typische huizen.



Luister naar de dromerige verhalen van de Japanse keizers 

voordat u in de bruisende moderne wereld belandt. Bezoek 

een capsulehotel, loop door een straat in Tokio en sta oog in 

oog met Godzilla. Automaten, motorfietsen, neonlichten, 

karaoke ... u waant u net in het land van de rijzende zon!

Na een ommetje langs de Japanse film mag u de ruimte 

over de populaire Japanse cultuur in geen geval missen. 

Denk na over uw jutsu’s en trek uw beste cosplay-outfits 

aan in de mangaruimte om het op te nemen tegen Goldorak, 

Naruto, Sangoku en vele anderen. Ga terug in de tijd om de 

tekenfilms en videospelletjes uit uw kindertijd terug tot leven 

te brengen en ontdek welke vandaag populair zijn.
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EUROPA EXPO

Achter de naam Europa Expo gaat een internationaal erkende 

expertise in de productie en de organisatie van grootschalige 

tentoonstellingen schuil.

AL 30 JAAR TEN DIENSTE VAN DE 
CULTUUR ! 

Sinds TOUT HERGÉ in 1991, langs TOUT SIMENON 

(1992), IK WAS 20 JAAR OUD IN 45 (1995), MADE IN 

BELGIUM (2005), VAN SALVADOR TOT DALÍ (2016) en 

tot slot TOETANCHAMON – DE ONTDEKKING VAN DE 

VERGETEN FARAO (2020) en Napoleon hebben in totaal 

MEER DAN 3.500.000 BELGISCHE EN BUITENLANDSE 

BEZOEKERS onze tentoonstellingen bezocht. 

WWW.EUROPAEXPO.BE

INFO@EUROPAEXPO.BE

+32 4 224 49 38


