Ervaar Europa

Europa Experience

Kom en doe mee!
Come and be part of it!

#VisitEP

Kopenhagen

Berlijn

Brussel

Straatsburg

Ljubljana

Bestaande Europa Experiences
Existing Europa Experiences

Aanstaande Europa Experiences
Upcoming Europa Experiences

Helsinki
Tallinn

Bestaande
Europa Experiences
Existing
Europa Experiences
België
Brussel
Belgium
Brussels

Parlamentarium
Esplanade Solidarność 1980
Wiertzstraat 60
1047 Brussel
europarl.europa.eu/visiting

Frankrijk
Straatsburg
France
Strasbourg

Parlamentarium Simone Veil
Louise Weiss-gebouw
1 allée du Printemps
67070 Strasbourg Cedex
europarl.europa.eu/visiting

Duitsland
Berlijn
Germany
Berlin
Brandenburgse Poort
Unter den Linden 78
10117 Berlijn
erlebnis-europa.eu

Denemarken
Kopenhagen
Denmark
Copenhagen

Europa Experience
Gothersgade 115
1123 Kopenhagen
oplev-europa.eu

Finland
Helsinki
Finland
Helsinki

Helsinki Central Library Oodi
Töölönlahdenkatu 4
FI-00100 Helsinki
euoodi.eu

Slovenië
Ljubljana
Slovenia
Ljubljana

Hiša EU
Dunajska cesta 20
SI-1000 Ljubljana
dozivi-evropo.eu

Estland
Tallinn
Estonia
Tallinn
Euroopa Liidu Maja
Rävala puiestee 4
10143 Tallinn
euroopaelamus.eu

Kom dichterbij

Get closer

Tentoonstellingen van de Europa
Experience, geïnspireerd op het succesvolle
Parlamentarium in Brussel, brengen Europa
dichterbij met behulp van geavanceerde
multimedia. Kom meer te weten over de
Europese politiek, leer hoe de wetgeving van de
Europese Unie uw dagelijks leven beïnvloedt en
hoe u een verschil kunt maken.

Europa Experience exhibitions,
inspired by the successful Brussels
Parlamentarium, offer you cutting-edge
multimedia to bring Europe closer to
you. Find out more about European
politics, learn about how European
Union legislation affects your daily life
and how you can make a difference.

Helsinki

Wat is er
te zien bij de
Europa Experiences?
What can you
see at the Europa
Experiences ?
Parlamentarium Simone Veil
Straatsburg, Frankrijk
Parlamentarium
Brussel, België

EU@Oodi
Helsinki, Finland

Erlebnis Europa
Berlijn, Duitsland

Euroopa Elamuskeskus
Tallinn, Estland

Oplev Europa
Kopenhagen, Denemarken

Doživi Evropo
Ljubljana, Slovenië

360°-bioscoop

360°
cinema

Maak een reis door Europa en de Europese
instellingen en ervaar zelf hoe we samen onze
uitdagingen aangaan en onze gezamenlijke
toekomst invullen.
Experience a journey through Europe, its
institutions and how, together, we tackle its
challenges and shape our common future.

In verscheidenheid
verenigd United
in diversity

Navigeer op de kaart van Europa om te
ontdekken wat we hebben bereikt en welke
uitdagingen we nu samen aan moeten gaan.
Navigate across Europe’s map to discover what
we have achieved and the challenges we now
face together.

Leden van het
Europees Parlement
en EU-commissarissen
MEPs and Commissioners

Kom meer te weten over de gekozen leden
van het Europees Parlement en de Europese
commissarissen.
Get to know your elected Members of the
European Parliament (MEPs) and the European
Commissioners better.

Fotohokje

Photobooth

Neem een selfie, deel die met vrienden en
laat een blijvende indruk achter bij alle
Europa Experiences.
Take a selfie, share with friends and leave your
mark in all the Europa Experiences.

De institutionele
		
driehoek The institutional
triangle

Ontdek hoe de drie belangrijkste instellingen
van de Europese Unie samenwerken en
hoe u uw stem kunt laten horen in het
besluitvormingsproces.
Learn how the three main European Union
institutions work together and how you can
have your say in the decision-making process.

Rollenspel

Role
play game

Stap in de huid van een lid van het Europees
Parlement (EP-lid) en leer tijdens dit twee
uur durende interactieve spel voor leerlingen
van 14 t/m 18+ jaar hoe EU-wetgeving tot
stand komt. Reserveren verplicht.
Step into the shoes of a Member of the European
Parliament (MEP) and learn how European Union
legislation is created in this 2-hour interactive game
designed for students 14-18+. Booking required.

Europa in het
dagelijks leven

Europe
in daily life

Bekijk de persoonlijke verhalen van verschillende
Europese burgers en ontdek hoe de wetten van de
Europese Unie hun dagelijks leven beïnvloeden.
Watch the personal stories of various European
citizens and discover how European Union laws
affect their daily lives.

Europa in
real time

Europe in
real time

Volg via live nieuws en sociale media
de actuele kwesties waarmee de EP-leden
en Europese commissarissen zich op
dit moment bezighouden.
Follow live news and social media on current
issues that MEPs and European Commissioners
are tackling right now.

Mobile
Experience

Mobile
experience

Ontdek Europa door middel van virtuele
werkelijkheid bij het liaisonbureau
van het Europees Parlement en de
vertegenwoordiging van de Europese
Commissie in uw hoofdstad.
Discover Europe through virtual reality at
the European Parliament office and European
Commission representation in your capital city.

Berlijn

Praktische informatie
Practical information
Gratis toegang
Free admission

Meer informatie
More information
europa-experience.eu

Neem contact met ons op!
Get in touch with us!
Neem contact op met het liaisonbureau
van het Europees Parlement bij u in de buurt
Contact the European Parliament
office closest to you
Neem contact op met de vertegenwoordiging
van de Europese Commissie bij u in de buurt
Contact the European Commission
representation closest to you
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