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De toekomst van Europa via zijn geschiedenis  

en mythologie 
Dinsdag 19 juli 2022, 18:00 uur - 19:00 uur 
Livestream via YouTube 
 

Online lezing door Professor Kalypso Nicolaidis die zal spreken over 

verschillende aspecten van de Conferentie over de toekomst van 

Europa. Zij zal ook ingaan op de mythologische fundamenten van 

Europa. Prof. Nicolaidis is voorzitter van Global Affairs aan de School 

van Transnational Governance van het European University Institute.  

 

Taal: Engels 

 

Voor meer informatie en registratie. 

   

  

   

 

Bezoeken van de permanente tentoonstelling 
Iedere dag en in het weekend 
Belliardstraat 135, 1000 Brussel 
 

De belangrijkste tentoonstelling van het museum onderzoekt hoe de 

geschiedenis een gevoel van Europese herinnering heeft gevormd en 

hoe dit nog steeds invloed op ons leven uitoefent. De tentoonstelling 

kunt u, met of zonder gids, gratis bezoeken.  

 

Voor meer informatie en registratie voor een bezoek.   
    

https://www.eui.eu/en/home
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/kalypso-nicolaidis-kretenzisch-europa-de-uitdaging
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/kalypso_nicolaidis
https://historia-europa.ep.eu/nl/permanente-tentoonstelling
https://historia-europa.ep.eu/nl/algemene-informatie
https://historia-europa.ep.eu/nl/reservaties
https://historia-europa.ep.eu/nl/agenda/kalypso-nicolaidis-kretenzisch-europa-de-uitdaging
https://historia-europa.ep.eu/nl/permanente-tentoonstelling


 

Als muren spreken. Bezoeken 
Iedere dag en tijdens het weekend 
Belliardstraat 135, 1000 Brussel 
 

De huidige tijdelijke tentoonstelling in het  museum, Als muren 

spreken, bestaat uit zo’n 150 posters en neemt de bezoeker mee op 

een visuele reis door de geschiedenis van de laatste 100 jaar in 

Europa.  De tentoonstelling kunt u, met of zonder gids, gratis 

bezoeken. 

 

Voor meer informatie en registratie voor een bezoek. 

   
   

 

Lunchbezoeken in juli en augustus 
Dinsdag van 12.15 uur tot 13.00 uur 
Belliardstraat 135, 1000 Brussel 
 

Iedere dinsdag, tijdens lunchtijd, organiseert het museum een 

thematisch lunchbezoek. In juli zijn de bezoeken gewijd aan 

Europese steden en in augustus aan vakantie. Lunchbezoeken 

worden aangeboden in het engels, duren 45 minuten en zijn gratis. 

Het is niet nodig vooraf te reserveren.  

 

Raadpleeg hier het programma. 

 

    

 

Museum evenementen via video 
YouTube 
 

Het huis van de Europese geschiedenis organiseert lezingen en 

andere evenementen waarvan de meeste worden gelivestreamed via 

YouTube. Op onze YouTube pagina zijn er video’s beschikbaar over 

uiteenlopende onderwerpen, van mensenrechten tot  Stalin’s 

misdaden en van mode in de Renaissance tot posters. 

 

   

 PARTNEREVENEMENT 

    

https://historia-europa.ep.eu/nl/als-muren-spreken
https://historia-europa.ep.eu/nl/als-muren-spreken
https://historia-europa.ep.eu/en/general-information
https://historia-europa.ep.eu/nl/reservaties
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/lunch-tours-2022
https://www.youtube.com/channel/UCpRT-r3wG29cO24eblcZdXA/videos
https://historia-europa.ep.eu/en/general-information
https://historia-europa.ep.eu/en/agenda/lunch-tours-2022
https://www.youtube.com/channel/UCpRT-r3wG29cO24eblcZdXA/videos


 

Brussels Meets Europe is terug! 
Elke woensdag en zaterdag 
Leopoldpark, Brussel 
 

In 2022 slaat eQuama de handen in elkaar met Het Huis van Europese 

Geschiedenis en JEF Brussels voor deze nieuwe editie van "Brussels 

Meets Europe", het eerste meertalige openluchtfilmfestival in 

Brussel! Of je nu Engels, Nederlands, Frans, Italiaans, Spaans, Grieks 

of Fins spreekt... kom in juli en augustus elke woensdag- en 

zaterdagavond kijken naar een selectie van Europese films, vertoond 

in hun oorspronkelijke taal en ondertiteld in zoveel talen als er 

schermen beschikbaar zijn!   
   

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/welkom-het-huis-van-de-europese-geschiedenis
https://historia-europa.ep.eu/nl/welkom-het-huis-van-de-europese-geschiedenis
https://jefbelgium.eu/local-sections/jef-brussels/
https://brusselsmeetseurope.be/
https://brusselsmeetseurope.be/
https://brusselsmeetseurope.be/

