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VERNIEUWDE ZAAL ‘EUROPA’ IN HET BELVUE MUSEUM
Op dinsdag 18 september stelt het BELvue museum de uitbreiding van de zaal ‘Europa’
voor. Bezoekers kunnen de vernieuwde zaal tijdens een nocturne tegen de prijs van
één symbolische euro ontdekken.
Het BELvue museum benadert België en zijn geschiedenis aan de hand van zeven grote
actuele thema’s en een galerij met meer dan 200 voorwerpen. Elk van de thema’s
Democratie, Welvaart, Solidariteit, Pluralisme, Migratie, Taal en Europa komt aan bod in een
zaal met een eigen specifieke opstelling, een eigen “monument”, video’s en een reeks foto’s,
illustraties en infografieken.
Het BELvue museum, dat twee jaar geleden in deze nieuwe formule werd ingehuldigd, wil
sleutels aanreiken om onze hedendaagse samenleving te begrijpen, vooral aan het jonge
publiek. Door de inhoud regelmatig te vernieuwen, streeft het BELvue ernaar zo dicht mogelijk
aan te sluiten bij de samenleving van vandaag en de verwachtingen van de bezoekers.
Daarom heeft het museum een aantal modules en infografieken aan de zaal over het thema
Europa toegevoegd. De bezoekers kunnen er bijvoorbeeld een nieuw “monument” ontdekken.
Een groot muntstuk van 1 euro – uitgevoerd in wit stucwerk op een sokkel, naar het voorbeeld
van de “monumenten” in de aanpalende zalen – wordt het symbool van het thema Europa. Op
de muur herinnert een fries met een tijdlijn ons aan de grote mijlpalen van de Europese
integratie waaruit blijkt dat België er van bij het prille begin betrokken was. Een nieuwe
module toont de bezoeker ook hoe Europa aanwezig is in ons dagelijks leven, van de wetten
in verband met consumentenbescherming over het afschaffen van de extra roamingkosten tot
de mogelijkheid voor jonge Europese studenten om deel te nemen aan het
Erasmusprogramma. Deze module wordt verder aangevuld met karikaturen en perscartoons,
die een beeld geven van de kritiek die de Europese Unie te beurt valt.
De nieuw uitgevoerde zaal ‘Europa’ zal samen met de bezoekers worden ingehuldigd tijdens
een nocturne tegen de unieke en symbolische prijs van 1 euro.
Voor deze gelegenheid zal ook het restaurant Les Filles geopend zijn en een aperitiefformule
aanbieden met cocktails en plankjes met kaas, vleeswaren en vegetarische specialiteiten.
Een niet te missen gelegenheid om onklopbaar te worden in uw kennis over België en
Europa.
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Dinsdag 18 september 2018, van 17.00 tot 22.00 uur (laatste
toegang om 21.30 uur)
Vrij bezoek aan het BELvue museum met kennismaking met de
nieuwe zaal ‘Europa’. Audioguides beschikbaar via app op de
eigen smartphone of tablet (gratis)
Toegangsprijs voor iedereen: 1€/persoon (-18 jaar: gratis)
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Tarieven restaurant: zie kaart ter plaatse

MEER INLICHTINGEN:
www.belvue.be
en op het Facebook-event: https://www.facebook.com/events/622759148121413/

BELvue museum
Paleizenplein 7
1000 Brussel
info@belvue.be
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Contact voor de pers:
Mathilde Oechsner
oechsner.m@kbs-frb.be
t: +32 (0)2 545 08 02

