
 

Baggrundsnote om Parlamentarium
 
Europa-Parlamentets Besøgscenter - Parlamentarium - er det største besøgscenter i et
parlament i Europa og den første udstilling, der nogensinde har været fuldt tilgængelig
på 24 sprog. Borgere, lokale beboere og turister har her mulighed for at få et enestående
indblik i EU's institutioner og navnlig i Europa-Parlamentet gennem en bred vifte af
interaktive multimedieværktøjer.
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Indledning
 
Oplev Europa-Parlamentet på en helt ny måde
 
Parlamentarium åbnede for offentligheden i oktober 2011. I løbet af de første fem år, er
det blevet besøgt af flere end 1,5 millioner besøgende. Ved hjælp af multimedieværktøjer
bliver de besøgende bragt lige ind i hjertet af Europa-Parlamentet for at opleve, hvordan
beslutninger træffes, og hvordan de påvirker deres hverdag. Både børn og voksne kan
gå på opdagelse i EU-politik på en innovativ og underholdende måde.
 
Parlamentarium er det største besøgscenter i et parlament i Europa og den første udstilling i
verden, der nogensinde har været fuldt tilgængelig på 24 sprog. De besøgende kan komme i
kontakt med politikerne ved hjælp af interaktive multimedieskærme, tage på en virtuel tur i
Europa på et 3D-kort, finde ud af, hvilke bidrag Den Europæiske Union har ydet til hvert af
landene gennem tiden, lære om Europa-Parlamentets rolle og meget mere.
 
Parlamentarium: Europa holder åbent alle ugens syv dage
 
Parlamentarium er åbent uden krav om adgangskort for alle borgere alle ugens syv dage.
 
Med Parlamentarium hjælper Europa-Parlamentet med til at gøre Europakvarteret til et mere
livligt  sted  og  understreger  hermed  også  sin  vilje  til  at  være  åbent  for  offentligheden.
Besøgscentret er et familievenligt sted, som er parat til at byde børn og voksne fra Belgien og
alle andre lande velkommen. Det er også et centralt omdrejningspunkt for skolebesøg, idet det
giver hele skoleklasser mulighed for at benytte dertil indrettede omgivelser, hvor børnene kan
stifte bekendtskab med en vigtig del af nutidens politiske verden.
 
Parlamentarium var første hjørnesten i udviklingen af et egentligt “EU-campus" i Bruxelles. Efter
Parlamentariums åbning i 2011 har Parlamentet skabt et turistomåde, der omfatter Station
Europa, et nyt velkomstområde for besøgende samt indgangen til campus, flere muligheder for
individuelle besøgende og grupper  for at besøge Parlamentets plenarsal samt det fremtidige
Hus for Europæisk Historie, der åbner i maj 2017.
 
Parlamentarium kort fortalt:
 
360-graders projektion af mødesalen
 
De besøgende kan i  forbindelse med deres besøg sidde midt i  en stor 360-graders digital
surround-skærm, som viser mødesalen. Her kan de se, hvordan beslutninger træffes i Europa-
Parlamentet,  og  få  flere  oplysninger  om  de  personer,  der  får  tingene  til  at  ske,  nemlig
Parlamentets  medlemmer,  EU's  demokratisk  valgte  repræsentanter.  De  kan  lytte  til
forhandlinger, se afstemninger og blive ført gennem lovgivningsprocessen på en pædagogisk
og engagerende måde.  Der er  også en touch screen,  hvor  de besøgende kan finde flere
oplysninger om Parlamentets medlemmer.
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Virtuel rejse gennem Europa
 
De besøgende kan også tage på en virtuel rejse gennem Europa, hvor de kan finde ud af, hvilke
bidrag Den Europæiske Union har ydet til hvert af landene, og hvordan alle medlemsstaterne er
forskellige, samtidig med at de samarbejder om et fælles politisk projekt. En gåtur gennem
Europa i  Historieområdet  (Ground of  stories)  giver  mulighed for  at  bruge et  200 m2 stort
Europakort med over 90 interaktive steder. Bevægelige skærme fungerer som medieguider, så
de besøgende kan rejse til det land eller den region, de er interesserede i.
 
I samme rum kan de besøgende opleve en fantastisk lysinstallation i 3D, som hænger ned fra
loftet, og som viser et 3D-kort over Europa, som skifter hele tiden, mens der vises resultater af
forskellige meningsmålinger. Det er en af verdens største lysinstallationer.
 
Rollespil for skoleelever
 
Parlamentarium tilbyder også et multimodalt rollespil for grupper af skoleelever fra Folkeskolens
ældste klasser og ungdomsuddannelserne. Spillet giver deltagerne mulighed for at optræde
som medlem af Europa-Parlamentet og opleve alle de trin, der er nødvendige for at få vedtaget
EU-lovgivning. Spillet er beregnet for børn i alderen 14-18 og derover og kan have op til 32
deltagere per gang.
 
Videobeskeder fra Europa-Parlamentets medlemmer …
 
Hvem er medlemmerne? Hvad står de for? Hvorfor går de sammen i syv forskellige politiske
grupper i Europa-Parlamentet? De besøgende vil blive opfordret til at finde ud af det ved hjælp
af en række interaktive installationer og en videovæg med beskeder fra hvert af Parlamentets
751 valgte medlemmer.
 
... og fra folk fra hele Europa
 
De besøgende kan også lytte til beretninger fra mennesker, som bor i forskellige EU-lande. I
denne sektion kaldet “Hverdag” fortæller 54 europæere deres historie om, hvordan EU og dets
politikker har haft indflydelse på deres liv, deres forretninger og deres projekter.
 
Den interaktive afstemningsapplikation “Det er dit valg”
 
En  af  de  andre  dele  af  udstillingen  kaldes  “Det  er  dit  valg”.  Ved  hjælp  af  en  interaktiv
afstemningsapplikation kan de besøgende få indblik i en lang række politiske spørgsmål, der
drøftes i Parlamentet, og de kan sammenligne deres stemmer med andre besøgendes.
 
Rejse gennem tiden
 
Udstillingen byder også på en kort rejse gennem tiden med 150 billeder af symbolsk værdi samt
en lang række historiske dokumenter, der repræsenterer skelsættende begivenheder, som har
ændret Europa.
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Praktiske oplysninger
 
Europa-Parlamentets Besøgscenter er åbent for offentligheden hver dag undtagen mandag
formiddag. Der er gratis adgang, og der stilles ligeledes en gratis multimedieguide til rådighed,
som kan fungere på 24 forskellige sprog. Faciliteterne er blevet udformet, således at de er fuldt
tilgængelige  for  personer  med  særlige  behov.  Multimedieguiden  findes  på  8  forskellige
tegnsprog for besøgende med nedsat hørelse. Der tilbydes også lydbeskrivelser til svagtseende
besøgende. Besøgscentret indeholder også en butik med særlige EP-produkter, et cafeteria,
puslefaciliteter og garderobe.
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Rollespil
 
Prøv livet som medlem af Europa-Parlamentet
 
Parlamentarium  tilbyder  et  rollespil  for  elever  fra  Folkeskolens  ældste  klasser  og
ungdomsuddannelserne, som er parate til at tage et lynkursus i, hvordan EU’s demokratisk
valgte organ fungerer. Eleverne træder i et parlamentsmedlems (MEP) sted og skal forhandle
med deres kammerater om at få vedtaget lovgivning, som vil komme til at påvirke hverdagen for
EU's befolkning.
 
Under spillet finder eleverne ud af, hvordan europæisk lovgivning rent faktisk udarbejdes, og
hvilke aktører, der deltager i processen. Deltagerne bliver placeret i miljøer med meget pres,
ganske som rigtige MEP’er: De bliver bedt om at danne alliancer, forsvare deres ideer i politiske
debatter,  føre  politiske  forhandlinger  med  andre  institutioner  og  kommunikere  deres
beslutninger  til  medierne.  Eleverne kommer til  at  lære kompromisets  kunst,  hvilket  er  en
nødvendighed for  at  opnå resultater  i  europæisk politik.
 
I løbet af spillet kommer deltagerne i forbindelse med eksperter, interesseorganisationer og
andre aktører. De skal træffe hurtige beslutninger om, hvilke oplysninger fra disse møder, der er
de mest relevante. De mange sprog, der tales, gør udfordringen endnu vanskeligere.
 
Der  er  flere  end  400  virtuelle  personer,  som er  blevet  skabt  til  spillet,  og  som spilles  af
skuespillere fra hele EU. Spillets drejebog er over 250 sider lang og er blevet oversat til 24
sprog (flere end 5750 sider i alt).
 
Spillet varer to en halv time. Grupper skal være på mindst 16 og højst 32 elever. Deltagelse i
spillet er gratis. Den ideelle alder for at få fuldt udbytte af spillet er 14-18 år og derover.
 
Der findes lignende rollespil, som er blevet store succeser i Danmark, Sverige og Norge.
 
D e r  k a n  b e s t i l l e s  t i d  p å :  p a r l a m e n t a r i u m @ e u r o p a r l . e u r o p a . e u  o g  p å :
w w w . e u r o p a r l . e u r o p a . e u / v i s i t i n g
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Fakta og tal
 
Generelle oplysninger:
 
-  Areal:  cirka  5.400  m²,  hvoraf  2890  m²  er  udlagt  som  udstillingsområde.  Det  største
besøgscenter i et parlament i Europa og det næststørste i verden efter Capitol Hill i Washington.
 
- Sprog: Den første permanente udstilling i verden, som er tilgængelig på 24 sprog. Alt indhold
findes på alle sprog. De besøgende bliver udstyret med en bærbar, personlig multimedieguide
(PMG). Ved hver udstillingsdel viser PMG'en uddybende oplysninger og korte film på det sprog,
som den besøgende ønsker. Tegnsprog er tilgængeligt på følgende sprog: engelsk, fransk,
hollandsk,  tysk,  ungarsk,  flamsk,  belgo-fransk  og  internationalt  tegnsprog.  Der  er  også
udstillingsskilte  med  punktskrift  (Braille-systemet).
 
- Besøgstal: 1,5 millioner over de første 5 år
 
- Omkostninger: Cirka 20,5 mio. €, inklusive planlægnings- og produktionsomkostninger for 23
sprog (samlet).
 
Til sammenligning:
 
- Tintin-museet: 15 mio. € for et areal på 3.500 m2
 
- Besøgscentret i Østrigs parlament: 6 mio. € for et areal på 700 m2
 
- USA, besøgscentret på Capitol Hill: 421 mio. € for et areal på 53.800 m2
 
- Projektperiodens varighed: 6 år.
 
Beslutning om at etablere centret: Juli 2005.
 
Licitation vedrørende udformning af lokaler og udstilling: Foråret 2007.
 
Tildeling af kontrakten: Januar 2008.
 
Indvielse: Oktober 2011.
 
- Udstillinger: Permanente og midlertidige udstillinger.
 
-Midlertidige udstillinger:
 
- “Besøgscentrets tilblivelse” (14.10.2011 - 10.06.2012)
 
- Art@Europarl (16.08.2012 - 31.10.2012)
 
- Sakharovprisen (15.11.2012 - 26.02.2013)
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- "Europa fra krig til fred"
 
- udstillingen om Modtageren af Nobels Fredspris 2012 (16.05.2013 - 06.10.2013)
 
- Zoom in (06.11.2013 - 16.02.2014)
 
- Valgene til Europa-Parlamentet siden 1979 (10.03.2014 - 01.06.2014)
 
- Museet for kulsejlede forhold (16.06.2014 - 17.10.2014)
 
- Familiemåltidet - det, der samler os (03.05.2015 - 20.11.2015)
 
- Fordrevet - kvindelige flygtninge og asylansøgere (03.03.2016 - 01.06.2016)
 
- Søgen efter skønhed (08.07.2016 - 18.09.2016)
 
- Eurovisioner: Museer udstiller Europa (24.09.2016 - 05.10.2016)
 
- LUX-filmprisen - 100 nuancer af lys (11.10.2016 - 29.01.2017)
 
- 11 kvinder over for krig (08.03.2017 - 15.05.2017)
 
Priser:  Parlamentarium har  allerede modtaget  flere  end 10 priser,  herunder  den særlige
turismepris, som uddeles af Bruxelles' turistkontor VisitBrussels; "Art Directors Club of Europe"s
pris i kategorien "Milødesign"; den østrigske "Innovationspris", "Sinus"-prisen; "Art Directors
Club Germany"-prisen og "Red Dot Design Award". I 2013 blev Parlamentarium nomineret til
prisen som "European Museum of the Year".
 
- Overordnet planlægning, koncept og udformning af den permanente udstilling: Atelier
Brückner, tysk bureau for udstillingsdesign, vinder af en række nationale og internationale
priser.  I  løbet  af  de  seneste  25  år  har  Atelier  Brückner  udformet  bl.a.  BMW’s  museum i
München,  CERN’s  besøgscenter  i  Geneve og  den  tyske  børs  i  Frankfurt.
 
- Planlægning og konceptdesign af rollespil: Media Farm, Norge. Rollespillet er baseret på
de meget succesrige referenceprojekter i  det  svenske, danske og norske parlament,  som
tiltrækker titusindvis af  unge hvert  år.
 
-  Medieproduktion:  Markenfi lm  Crossing,  Tyskland.  Markenfi lm  Crossing  er  et
medieproduktionsfirma  med  stor  ekspertise  inden  for  design  af  interaktive  løsninger  og
multimedieløsninger samt modtager af mange internationale priser. Markenfilm Crossing er en
afdeling af Markenfilm Group, Europas ledende kommercielle filmproducent med over 50 års
erfaring.
 
- Første idé: LORD Cultural Resources Planning & Management ltd., konsulentfirma inden for
museumsplanlægning  og  kulturarvsforvaltning,  konsulent  for  over  1.500  museer  og
besøgscentre  (f.eks.  Guggenheim-museet  i  Bilbao,  Tate  Modern  og  Louvre).
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- Grafisk udformning (under ledelse af Atelier Brückner): Grafikbureauet integral ruedi baur
udviklede  en  særlig  skrifttype  til  Parlamentarium.  Hvert  grafisk  tegn,  der  anvendes,  er
sammensat af flere EU-sprog som placeres oven på hinanden for at få begrebet om ”forenet i
mangfoldighed” frem. Nogle af tegnene tager udgangspunkt i alle 23 sprog.
 
-  Interakt ivi tet:  Udst i l l ingen  t i lbyder  omkr ing  100  v ideoer  og  omkr ing  300
mul t imedie insta l la t ioner .
 
- Multimedieproduktion: Over 700 flersprogede medieproduktioner.
 
Tekniske oplysninger:
 
- Skuespillere i rollespillet: Flere end 400 kunstnere fra hele EU.
 
- Interviewpersoner i sektionen "Hverdag”: 54 fra hele EU.
 
-  Antal Hot Spots i  sektionen “Forenet i  Mangfoldighed”:  90, hver med en film om en
forskellig by/område i  en EU-medlemsstat.
 
- Antal RFID’er (trådløs identifikation) i sektionen “Forenet i Mangfoldighed”: Flere end
600 indbyggede RFID-mærker.
 
- Antal skærme: over 100 interaktive terminaler/skærme og interaktive projektioner.
 
- Antal LED’er ved indgangen: 595.968 LED’er ((97x8 panels) x (256 pixels x 3)).
 
- Antal fotografier: Flere end 1.400.
 
- Ledninger: Cirka 40 km.
 
- Interaktivt gulvkort: Europa-gulvkort på 210 m2 med 90 interaktive punkter.
 
- 3600 biografer: 2 x 3600 biografer med en projektionsflade på cirka 150 m2 hver.
 
- Antal personlige medieguider (PMG): 700.
 
- 3D-lysinstallationer: a) 3D-lysinstallation med cirka 13.000 LED’er på en overflade på 42 m2
- den største i verden, b) 40 m lang LED-cirkel til EU-statistikker med over 50.000 LED'er.
 
Praktiske oplysninger:
 
-  Åbningsdage:  Åbent  alle  dage (lukket  mandag formiddag).  Lukket  1.  januar,  1.  maj,  1.
november,  24.,  25.  og 31.  december.
 
- Åbningstider: 59 timer om ugen.
 
mandag 13.00-18.00
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tirsdag - fredag 9.00-18.00
 
lørdag og søndag 10.00-18.00
 
- Entré: Gratis.
 
- Kapacitet: 630 ad gangen.
 
- Servicemedarbejdere: Konstant cirka 20 personer til stede.
 
- Andre faciliteter: Gratis multimedieguider samt et cafeteria og en butik med særlige EP-
souvenirs.
 
- For børn: Der findes særligt indhold for børn i udstillingens forskellige afsnit. Turen varer
omkring en time. Børn får en særlig håndholdt medieguide, der stilles gratis til rådighed.
 
- Tilgængelighed: Der er sørget for adgang for kørestolsbrugere. Der vil være personale til
stede, som kan yde assistance, og der vil være et begrænset antal kørestole til rådighed. Hvis
der er behov for en kørestol, så send en e-mail til parlamentarium@europarl.europa.eu mindst
en dag inden ankomsten.
 
- For synshandicappede besøgende: Centret kan stille medieguider til rådighed med særlige
lydfiler, som beskriver rummet, indhold og udstillingens hovedpunkter. Der er reliefkort med
blindskrift til rådighed på hollandsk, engelsk, fransk og tysk samt Braille-tastaturer to steder i
centret. Det er tilladt at medbringe førerhunde.
 
- For hørehandicappede besøgende: De bærbare medieguides er udstyret med videoer på
tegnsprog på engelsk, fransk, tysk, hollandsk, flamsk, belgisk-fransk, ungarsk og internationalt
tegnsprog. Der er også teleslynger i centret.
 
- Adresse/kontaktoplysninger:
 
Parlamentarium – Europa-Parlamentets Besøgscenter
 
Europa-Parlamentet
 
Rue Wiertz 60/Wiertzstraat 60
 
Willy Brandt-Bygningen
 
B-1047 Bruxelles
 
E-mail: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Baggrundsoplysninger om Europa-Parlamentet
 
Europa-Parlamentet er den eneste EU-institution, der er direkte valgt af EU’s borgere. Det
repræsenterer omkring 500 millioner mennesker i de 28 EU-medlemsstater. Der afholdes valg
hvert  femte år.  Valget i  juni  2009 markerede 30-året for de almindelige direkte valg. Efter
Kroatiens optagelse i EU den 01.07.2013 har Europa-Parlamentet 766 medlemmer (MEPer).
Efter valget i maj 2014 har Europa-Parlamentet 751 MEPer.
 
Siden 1979 har en række europæiske traktater øget Europa-Parlamentets beføjelser, når det
drejer sig om udarbejdelse af og afstemninger om EU's budget og lovgivning. Medlemmernes
politiske kontrol med de andre EU-institutioner og ‑organer er også blevet styrket.
 
På de fleste af EU's politikområder træffes beslutninger om ny EU-lovgivning i fællesskab af
Parlamentet og Ministerrådet, der repræsenterer medlemsstaterne.
 
Parlamentet  spiller  en aktiv rolle i  udarbejdelsen af  lovgivning, som har konsekvenser for
borgernes hverdag: som fx miljøbeskyttelse, forbrugerrettigheder, ligestilling, transport,  fri
bevægel ighed  for  arbejdskraf t ,  kapi ta l ,  t jenesteydelser  og  varer ,  landbrug,
energiforsyningssikkerhed, indvandring, indre og retlige anliggender, sundhed og strukturfonde.
Endvidere har Parlamentet og Rådet i fællesskab beføjelser til at vedtage Den Europæiske
Unions årlige budget.
 
Parlamentet afholder hvert år 12 mødeperioder i Strasbourg. Parlamentsmedlemmerne afholder
deres  udvalgsmøder  i  Bruxelles,  hvor  der  også  afholdes  supplerende  mødeperioder.
Forhandlingerne afholdes på alle EU’s officielle sprog, hvilket afspejler Parlamentets fokus på
en mangesidig og multikulturel Union, som er ”forenet i mangfoldighed”.
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Information fra arkitekterne
 
ATELIER BRÜCKNER - arkitektur, udstillingsdesign, scenografi
 
Design af Parlamentariet
 
Parlamentariet indbyder besøgende til en innovativ og koreograferet udstilling. Det er Atelier
Brückner, et tysk bureau for udstillingsdesign, der står bag idé og udformning af besøgscentret.
Europa-Parlamentet tildelte i 2008 bureauet ansvaret for den almindelige planlægning. Det blev
udvalgt ved en konkurrence i hele EU i 2007.
 
Baggrunden - filosofien bag projektet
 
Atelier Brückner er internationalt kendt for sine kundetilpassede løsninger til rumanvendelse,
der udvikles i overensstemmelse med mottoet "form følger indhold". Det tyske bureau tilbyder
idé, planlægning og gennemførelse af scenografi som en forening mellem arkitektur og indhold.
Udstillingerne skabes gennem en tværfaglig designproces og giver slip på de historier, de
rummer, og den sammenhæng, der skabte dem.
 
"Vi ønskede at lade indholdet tale, fortælle historier, der bevæger den besøgende og skaber en
oplevelse, der huskes længe efter" siger professor Uwe R. Brückner.
 
Parlamentariet byder på en dynamisk sekvens af individuelle miljøer. Hver del af udstillingen har
en forskellig stil, hvor hver stilart er valgt med det formål bedst at kunne frigive udstillerens
historier  og  hver  enkelt  udstillingsenheds  særlige  indhold.  Dette  muliggør  ikke  alene  en
uddannelsesmæssig forståelse af  Europas og europæisk politiks historie,  men stimulerer
ligeledes en følelsesmæssig  tilgang.  De besøgende vil  kunne dykke ned i  en  informativ,
interaktiv  verden og herved lettere  forstå  Parlamentets  rolle  og  dets  politiske  tiltag.
 
Grundlagt i 1997 - et bredt udvalg af anbefalinger
 
Atelier Brückner blev grundlagt i 1997, efter udstillingen " Expedition Titanic", der blev afholdt i
havnebyen Hamburg (Tyskland). Siden da er det yderligere blevet til over 70 projekter og blandt
disse findes: hovedhandelssalen på den tyske fondsbørs i  Frankfurt/Main,  BMW-museet i
München, Cern-besøgscentret i  Genève og State Grid Pavilion på EXPO Shanghai (Kina).
 
Samsung History Museum i Yongin-si (Korea), Søfartsmuseet i Amsterdam (Nederlandene),
samt den permanente udstilling på det Tyske Filmmuseum i Frankfurt/Main, (Tyskland) er blandt
en række igangværende projekter – alle designet af tværfaglige teams fra bureauet i Stuttgart.
 
Bureauet er på nuværende tidspunkt sammensat af 70 ansatte fra 9 forskellige fag: arkitekter,
scenografer,  indretningsarkitekter,  lysdesignere,  kommunikations-  og  grafisk  designere,
produktdesignere,  dramatiske  rådgivere  og  kunsthistorikere.
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Ledelsen består af professor Shirin Frangoul-Brückner, direktør, professor Uwe R. Brückner,
Eberhard Schlag og Britta Nagel. Projektstyringen af Parlamentariet varetages af Michelle
Bühler, Britta Nagel og René Walkenhorst, medarbejder på Atelier Brückner.
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