❘ PRAKTISKE OPLYSNINGER

❘ TRANSPORT

Se webstedet for Huset for Europæisk Historie for yderligere
oplysninger, onlineressourcer og arrangementer
www.historia-europa.ep.eu/da

Huset for Europæisk Historie ligger i Parc Léopold, tæt på EuropaParlamentet.

Et projekt under Europa-Parlamentet

HUSET FOR
EUROPÆISK HISTORIE

Stationen Bruxelles-Luxembourg

For oplysninger om Europa-Parlamentets øvrige besøgstilbud se
www.europarl.europa.eu/visiting/da

Togstationen Bruxelles-Luxembourg ligger 300 meter fra
Huset for Europæisk Historie og har direkte forbindelse til
Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central og Bruxelles-Midi.
www.belgianrail.be/en

ÅBNINGSTIDER
Mandag kl. 13.00-18.00
Tirsdag-fredag kl. 9.00-18.00
Lørdag-søndag kl. 10.00-18.00
Lukket den 1. januar, 1. maj, 1. november og den 24., 25. og
31. december.
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GRATIS ADGANG

Gå på opdagelse i Huset for Europæisk Historie i Bruxelles og lær om Europas
fortid på en enestående og spændende måde.
Dette banebrydende museum giver et nyt og anderledes perspektiv på
Europas historie. Udstillingerne præsenterer Europas oprindelse og udvikling
og kontinentets mangfoldige kulturarv, traditioner og fortolkninger af
historien fra et tværnationalt perspektiv. Samtidig med at man lærer om
Europas plads i verden, opfordres man til at tænke kritisk over Europas fortid
og engagere sig i spørgsmål om Europas fremtid og aktuelle udfordringer.
Huset for Europæisk Historie har til huse i en fornem art deco-bygning i Parc
Léopold ved siden af Europa-Parlamentet og er et vigtigt stop på en rundtur
i byen.
Udstillingen er tilgængelig på 24 sprog, og der er gratis adgang til museet.
Udstillingerne er egnet til publikum fra skolealderen og opefter.
Samarbejde med forskellige grupper og samfund er en vigtig del af museets
virke. Museet tilbyder skræddersyede besøg og programmer for besøgende
med handicap, eller som har brug for særlig hjælp. Du er velkommen til at
sende os konkrete anmodninger.

❘ DEN PERMANENTE UDSTILLING
Den permanente udstilling udgør kernen i Huset for Europæisk Historie,
som gør brug af originalgenstande, kopier og rekonstruktioner samt
multimedieressourcer til at formidle en tankevækkende fortælling med
hovedfokus på det nittende og tyvende århundredes europæiske historie.

Derefter kommer Europas dramatiske rejse mod modernitet i det nittende
århundrede, som tog fart i en periode med politiske og sociale omvæltninger.
Udstillingen viser, hvordan revolutionære ideer blomstrede side om side med
teknologiske fremskridt.
Ved hjælp af håndholdte multimedieguider på alle EU’s 24 officielle sprog bliver
den besøgende draget ind i fortællingen gennem hele udstillingen. Videoer og
lydfiler forklarer, hvordan de udstillede genstande indgår i historien, og den
besøgende bliver præsenteret for de voldsomme kræfter, der rev kontinentet
itu i første halvdel af det tyvende århundrede. Den besøgende konfronteres
med de følger, det havde for almindelige menneskers liv, at Europa brød
sammen i to katastrofale verdenskrige.

Der er en lang række hjælpemidler og arrangementer til rådighed for voksne,
skoler og familier, bl.a. foredrag, workshops, opdagelsesture for familier og
videoer.

VOKSNE
Hvert år afholdes der konferencer, kurser og koncerter. Der er et auditorium
med 90 pladser med mulighed for simultantolkning, hvor der kan holdes
arrangementer med partnere fra hele Europa og resten af verden.
Se brochuren eller webstedet om arrangementer for at få yderligere
oplysninger.

❘ LÆRING OG UNDERVISNING
Huset for Europæisk Historie er for alle. Her får den besøgende nye indsigter,
bliver udfordret, skal tænke, men vigtigst af alt får man mulighed for at stille
spørgsmål. Museets undervisningstilbud tager afsæt i et tværeuropæisk
perspektiv, som undersøger de europæiske folks historiske erindringer,
forskellige erfaringer og fællestræk.

Sjove og interaktive aktiviteter gør det muligt for unge (og knapt så unge)
at forstå nogle af de forgangne århundreders højdepunkter og lavpunkter.
Hent et pas til en tidsrejse eller en rygsæk til en opdagelsestur ved
velkomstskranken og stop op ved de familievenlige opdagelsesområder på
hver etage, hvor der er interaktive aktiviteter. I brochuren om arrangementer
kan du se efter særlige arrangementer for familier og børn.

❘ DE MIDLERTIDIGE UDSTILLINGER
Huset for Europæisk Historie opstiller hvert år desuden en midlertidig
udstilling, som giver mulighed for at gå i dybden med eller udvide den
permanente udstillings temaer og perioder. Det gør det muligt at afprøve
forskellige og innovative udstillingsformer og variere indholdet på måder,
som er attraktive for forskellige målgrupper. Som med den permanente
udstilling har de midlertidige udstillinger en tværnational og tværfaglig
tilgang.

Fra de nøgne ruiner bevæger den besøgende sig videre til et grundlæggende
forandret politisk landskab. Genstande og rekonstruktioner viser forskellige
perspektiver på livet i Europa, som blev presset mellem de konkurrerende
supermagter. Man får indsigt i de sideløbende idéer, der blev udviklet om
Europas fremtid, og den besøgende udfordres til at få øje på forskelle og
ligheder mellem de to systemer.
I en periode, hvor Europa både trives og vakler, får den besøgende indblik i
oprindelsen til mange af de moderne bevægelser, herunder det tiltagende
europæiske samarbejde og skridt i retning mod indbyrdes forbundethed.
Udstillingen afsluttes ved at bede den besøgende reflektere over sine egne
erfaringer. Hvordan har Europas historie formet os? Hvordan bør vi håndtere
samtidens udfordringer i lyset af fortidens prøvelser?

FAMILIER

LÆRERE OG ELEVER
Læringsredskaber og undervisningsmaterialer er til rådighed både på
museet og online. Lærervejledninger og klasse- og gruppeaktiviteter kan
downloades sammen med fotografier, skriftlige vidnesbyrd og videoer.
Aktivitetsark, praktiske workshopper og udklædte aktører forefindes
på museet. Dette materiale tager udgangspunkt i nogle centrale
temaområder, der med lethed kan tilpasses til brug inden for de nationale
læseplaner.

❘ UDEN FOR MUSEETS VÆGGE
Udstillingen begynder med myten om Europa og kontinentets antikke rødder,
og der rejses spørgsmål om den europæiske kulturarv af fælles traditioner
og bedrifter, så den besøgende får et indblik i de forskellige måder, man har
tænkt om Europa på.

Bruxelles eller Budapest, Gent eller Gdańsk, Huset for Europæisk Historie
rækker ud til folk og samfund fra nær og fjern. Dette arbejde omfatter projekter
og forbindelser gennem internettet til arrangementer og partnerinstitutioner
i hele Europa samt målrettet opsøgende arbejde, der er rettet mod forskellige
målgrupper i vores nærområde og i regionen.

