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Inledning
 
Upplev Europaparlamentet på ett nytt sätt
 
Parlamentarium – Europaparlamentets nya besökscentrum – öppnade i oktober 2011,
och har sedan dess haft över 1,5 miljoner besökare. Med hjälp av multimedieverktyg får
besökarna följa med rakt in i hjärtat av Europaparlamentet och se hur besluten fattas och
hur de påverkar deras vardag. Både barn och vuxna får nu möjlighet att  lära känna
europeisk politik på ett  nyskapande och underhållande sätt.
 
Parlamentarium är Europas största parlaments-besökscentrum och är den första utställningen
någonsin i världen som är fullt ut tillgänglig på 24 språk. Besökarna kan möta politikerna via
interaktiva multimedieskärmar, de kommer att kunna göra en virtuell resa genom Europa på en
3D-karta, upptäcka vad Europeiska unionen har bidragit med i vart och ett av länderna längs
vägen, lära sig mer om Europaparlamentets roll och mycket annat.
 
I Parlamentarium håller Europa öppet varje dag
 
Besökscentret är öppet sju dagar i veckan.
 
Europaparlamentet bidrar genom besökscentret till  att göra EU-området livfullare och visar
också att parlamentet vill bli öppnare utåt. Det nya besökscentret är familjevänligt och tar emot
vuxna och barn från Belgien och andra länder.  Det kan fungera som en samlingsplats för
skolbesök och erbjuder skolklasser en plats där eleverna får bekanta sig med en viktig del av
den politiska omvärlden.
 
Parlamentarium är den första byggstenen på vägen mot ett verkligt "europeiskt campus". Sedan
öppnandet år 2011 har parlamentet också introducerat Station Europa, ett nytt välkomstcenter
för  besökare,  ökat  antalet  tillfällen  för  individuella  besökare  och  grupper  att  besöka
Europaparlamentets plenisal, samt färdigställt Europeiska historiens hus, ett museum som ska
invigas i maj 2017.
 
Parlamentarium i ett nötskal:
 
360-graders projektion av kammaren
 
Besökarna kommer att  kunna sitta framför en enorm 360-graders skärm där parlamentets
plenisal projiceras. Här kan de se hur beslut tas i Europaparlamentet och ta reda på mer om
personerna bakom, dvs. parlamentsledamöterna, EU:s demokratiskt valda representanter.
Besökarna  kan  lyssna  på  debatter,  se  hur  omröstningarna  går  till,  och  guidas  runt
lagstiftningsprocessen på ett sätt som både är bildande och engagerande. På en pekskärm kan
besökarna ta reda på mer om ledamöterna.
 
En virtuell resa genom Europa
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Besökarna kan göra en virtuell resa genom Europa och få reda på vad EU har bidragit med i
varje land, att alla länder är olika men att de samtidigt samarbetar i ett gemensamt politiskt
projekt. En promenad genom Europa med ”Historierna bakom” erbjuder en 200 kvadratmeter
stor Europakarta med över 90 interaktiva punkter. Rörliga skärmar fungerar som medieguider
och gör att besökaren kan "resa" till det land eller den region som han eller hon är intresserad
av.
 
Från taket i samma rum kan besökarna betrakta en tredimensionell ljusinstallation som är en
levande 3D-karta över Europa med resultaten från olika opinionsundersökningar och hur de
förändras. Detta är en av de största ljusinstallationerna i världen.
 
Rollspel för skolelever
 
Parlamentarium erbjuder också ett multimodalt rollspel för gymnasieelever. De får spela rollen
som parlamentsledamot och vara med om alla förhandlingsomgångar som krävs för att en EU-
lag ska kunna antas. Upp till 32 elever kan delta per spelomgång.
 
Videomeddelanden från Europaparlamentets ledamöter...
 
Vilka är våra ledamöter? Vad står de för? Varför ansluter de sig till de sju politiska grupperna i
Europaparlamentet? Besökarna får ta reda på det med hjälp av ett antal interaktiva installationer
och en videovägg med meddelanden från alla 736 valda ledamöter.
 
... och från människor från hela Europa
 
Besökarna får också lyssna på berättelser från personer som bor i de olika EU-länderna. I den
här sektionen, ”Vardagsliv”, berättar 54 européer sin historia om hur EU och dess politik har
påverkat dem i deras liv, företag eller projekt.
 
Interaktiv röstning: ”Det är ditt val”
 
Bland installationerna finner vi också ”Det är ditt val”. Med en interaktiv röstningsapplikation kan
besökare få en inblick i alla de politiska frågor som diskuteras i Europaparlamentet och jämföra
sina röster med andra besökares.
 
Tidsresa
 
På utställningen finns också en liten tidsresa med 150 symboliska bilder och ett flertal historiska
dokument som speglar avgörande händelser som har bidragit till att förändra Europa.
 
Praktiska upplysningar
 
Europapar lamentets  besökscentrum  är  öppet  var je  dag,  med  undantag  för
måndagsförmiddagar. Inträdet är gratis, liksom multimedieguiden som finns tillgänglig på 24
språk. Samma utrustning finns också tillgänglig på åtta olika teckenspråk, och dessutom erbjuds
syntolkningar till besökare med nedsatt synförmåga. Lokalerna är anpassade för personer med
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särskilda behov. I centret finns också en souvenirbutik, kafeteria, skötrum och garderob.
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Rollspel
 
Parlamentarium: Bli ledamot av Europaparlamentet
 
I besökscentret finns ett rollspel för gymnasieelever som vill förstå hur Europas demokratiskt
valda församling fungerar. Eleverna får spela parlamentsledamöter och får sedan förhandla
med varandra för att enas om en lag som kommer att påverka vardagen för människorna i
Europa.
 
Under spelets gång får eleverna upptäcka hur EU:s lagar faktiskt utarbetas och vilka parter som
är involverade i  processen. Spelarna ställs inför stressiga situationer som liknar de riktiga
ledamöternas. De måste bilda koalitioner, försvara sina idéer i politiska debatter, leda politiska
förhandlingar med andra institutioner och meddela sina beslut till medierna. Eleverna lär sig
konsten att kompromissa, som är nödvändig för att lyckas i europeisk politik.
 
Under hela spelets gång kommer spelarna i kontakt med olika experter, intressegrupper och
andra aktörer. De måste fatta snabba beslut om vilken information som är viktigast under de här
mötena. Alla olika språk som talas spär på utmaningen.
 
Det har skapats fler än 400 virtuella karaktärer till spelet som spelas av skådespelare från alla
27 medlemsländer. Spelets manus är över 250 sidor långt och har översatts till 24 språk (fler än
5 750 manussidor för alla språk sammantaget).
 
Spelet tar två och en halv timme att spela. Grupperna ska bestå av minst 16 och som mest kan
32 elever delta. Det kostar inget att vara med. Den bästa åldern för spelet är 18 år eller äldre.
 
Liknande rollspel har blivit mycket populära i Sverige, Norge och Danmark.
 
S p e l e t  k a n  b o k a s  h ä r :  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  e l l e r  h ä r
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 och siffror
 
Allmänna upplysningar:
 
- Yta: cirka 5 400 m² varav 2 890 m² för utställningsområdet. Det är det största besökscentret i
anslutning till  ett  parlament i  hela Europa och det näst största i  världen efter amerikanska
kongressens besökscentrum i Washington.
 
- Språk: Den största permanenta utställningen i världen som är tillgänglig på 23 språk. Allt
innehåll finns på 23 språk. Besökare får låna multimedieguider, som vid varje installation visar
utförlig  information och kortfilmer på det  valda språket.  Dessutom finns engelskt,  franskt,
nederländskt, tyskt, ungerskt, flamländskt, belgiskt franskt, samt internationellt teckenspråk
liksom taktila kartor för synskadade och blinda.
 
- Antal besökare: 1,5 miljoner under de första fem åren.
 
- Kostnad: Cirka 20,5 miljoner euro, inkl. planerings- och produktionskostnader för samtliga 23
språk.
 
Jämför:
 
- Tintin-museet: 15 miljoner euro för en yta på 3 500 m²
 
- Österrikiska parlamentets besökscentrum: 6 miljoner euro för en yta på 700 m²
 
- Amerikanska kongressens besökscentrum i USA: 421 miljoner euro för en yta på 53 800 m²
 
- Projektutveckling: 6 år.
 
Beslut att skapa besökscentret: juli 2005.
 
Anbudinfordran på inredning och utställningsdesign: våren 2007.
 
Tilldelning av kontrakt: januari 2008.
 
Invigning: oktober 2011.
 
- Namnets ursprung - parlamentarium:
 
Parlamentum (grekiska) = tala.
 
Atrium (latin) = suffix med betydelsen plats.
 
-  Utställningar:  Permanenta och tillfälliga utställningar.  Den första tillfälliga utställningen
handlar om hur besökscentret blev till  (14 oktober 2011 - 10 juni 2012), Art@Europarl (16
augusti - 31 oktober 2012), Sacharovpriset (15 november 2012 - 26 februari 2013), Europa från
krig till fred - Nobels fredspristagarutställning för 2012 (16 maj - 6 oktober 2013) - Zoom In (6
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november 2013 - 16 februari 2014) - EU-valet sedan 1979 (10  mars - 1 juni 2014) - Brustna
relationers museum (16 juni - 17 oktober 2014) - Fotoutställningen "Family Meal - What brings
us together" (15 maj - 20 november 2015) - "Fördrivna: kvinnliga flyktingar och asylsökande i
EU" (3 mars - 1 juni 2016) - "På jakt efter skönheten" ( 8 september - 18 november 2016) -
"LUX-priset - 100 nyanser av ljus" (11 oktober 2016 - 29 januari 2017) - "11 kvinnor möter krig"
(8 mars - 15 maj 2017).
 
- Utmärkelser:Parlamentarium har redan vunnit mer än 10 utmärkelser, exempelvis Bryssels
turistsbyrås  särskilda  turistpris,  Österrikes  innovationspris  och  Siriuspriset.  År  2013  var
Parlamentarium nominerat  att  bli  årets  europeiska  museum.
 
-  Allmän  planering,  koncept  och  design  av  den  permanenta  utställningen:  Atelier
Brückner, tysk utställningsarkitektkontor, vinnare av flera priser nationellt och internationellt. De
senaste  25  åren  har  Atelier  Brückner  bl.a.  designat  BMW  museet  i  München,  Cerns
besökcenter  i  Genève  och  den  tyska  värdepappersbörsen  i  Frankfurt.
 
-  Planering  och  koncept  –  rollspelet:  Media  Farm,  Norge.  Rollspelet  baseras  på
framgångsrika referensprojekt i de svenska, danska och norska nationella parlamenten som
besöks av tiotusentals elever varje år.
 
- Medieproduktion:  Markenfilm Crossing, Tyskland. Markenfilm Crossing är ett prisbelönt
medieproduktionsföretag med kraftfull interaktiv design och multimedielösningar. Markenfilm
Crossing är en del av Markenfilm Group, ett av Europas ledande filmproduktionsföretag med
mer än 50 års erfarenhet.
 
- Ursprungskoncept: Lord Cultural Resources Planning & Management Ltd., konsultfirma för
museiplanering och kulturarvsförvaltning, konsult för över 1 500 museer och besökscentrum
(t.ex. Guggenheimmuseet i Bilbao, Tate Modern, Louvren).
 
- Grafisk design (under ledning av Atelier Brückner): Den grafiska designbyrån integral
ruedi baur  har utvecklat ett speciellt  grafiskt teckensnitt  för Parlamentarium. Varje grafiskt
tecken består  av flera överlappade EU-språk för  att  få  fram idén om att  vi  är  ”förenade i
mångfalden”.  Vissa tecken baseras på samtliga 23 språk.
 
- Interaktivitet: Utställningen erbjuder runt 100 videor och cirka 300 multimedieinstallationer.
 
- Multimedieproduktion: Över 700 flerspråkliga medieproduktioner.
 
Tekniska uppgifter:
 
- Skådespelare för rollspelet: Fler än 400 skådespelare från alla 27 medlemsländer.
 
- Antal intervjuade personer i sektionen ”Vardagsliv”: 54 från alla 27 medlemsländer.
 
- Antal hot spot i sektionen ”Förenade i mångfalden”: 90, var och en med en film om en
stad/område i EU:s medlemsländer.
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-  Antal  RFID-taggar  i  sektionen  ”Förenade  i  mångfalden”:  Fler  än  600  inbyggda
RFID‑taggar.
 
- Antal skärmar: Över 100 interaktiva terminaler/skärmar och interaktiva projektioner.
 
- Antal lysdioder: vid entrén: 595 968 lysdioder (97 x 8 paneler) x (256 pixlar x 3).
 
- Antal foton: Fler än 1 400.
 
- Längden på alla kablar: Cirka 40 km.
 
- Interaktiv golvkarta: Europagolvkarta på 210 m² med 90 interaktiva punkter.
 
- 360º -projektorer: 2 x 360º-projektorer med ungefär 150 m² projektionsyta vardera.
 
- Antal medieguider: 700.
 
- 3D-ljusinstallationer: a) 3D-lysdiodtak med ca 13 000 lysdioder på en yta av 42 m² – den
största i världen, b) 40 m lång lysdiodring som visar EU-statistik med över 50 000 lysdioder.
 
Praktiska upplysningar:
 
-  Öppet:  Öppet  alla  dagar  (stängt  måndagsförmiddagar).  Stängt  nyårsdagen,  1  maj,  1
november,  julafton,  juldagen  och  annandag  jul  och  nyårsafton.
 
- Öppettider: 59 timmar per vecka.
 
Måndag 13.00–18.00
 
Tisdag- fredag 9.00–18.00
 
Lördag, söndag 10.00–18.00
 
- Inträdesavgift: Gratis inträde.
 
- Kapacitet: 630 personer åt gången.
 
- Anställda på utställningsområdet: runt 20.
 
- Andra resurser: Gratis medieguide, kafeteria och butik med EP-souvenirer.
 
- För barn: Varje sektion har något för barn. En rundvandring tar cirka en timme. Barn får låna
egna multimedieguider.
 
- Tillgänglighet: Rullstolar kan användas överallt. Anställda hjälper till och ett begränsat antal
ru l l s to la r  f i nns  a t t  l åna .  Om  du  behöver  en  ru l l s to l ,  sk icka  e t t  me j l  t i l l
pa r lamenta r ium@europar l .eu ropa .eu  mins t  en  dag  fö re  besöke t .
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- För besökare med nedsatt syn: Centret tillhandahåller medieguider med särskilda ljudfiler
som beskriver rummet, vad som finns där och det viktigaste i den delen av utställningen. Kartor
med punktskrift finns på engelska, franska, nederländska och tyska samt två tangentbord med
blindalfabet på två utställningsavdelningar. Ledarhundar är också tillåtna.
 
-  För  besökare  med  nedsatt  hörsel:  På  medieguiderna  finns  teckentolkade  videor  på
engelska,  franska,  flamländska,  belgisk  franska,  ungerska  nederländska,  tyska,  samt
internationellt teckenspråk. Det finns en särskild en timmes rundvandring för besökare med
nedsatt hörsel. Centret är också utrustat med hörslingor.
 
- Adress/Kontakt:
 
Parlamentarium – Europaparlamentets besökscentrum
 
Europaparlamentet
 
Rue Wiertz 60
 
Willy Brandt-byggnaden
 
B-1047 Bryssel
 
E-post: parlamentarium@europarl.europa.eu
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Fakta om Europaparlamentet
 
Europaparlamentet är den enda EU-institution som väljs direkt av Europas medborgare. Det
representerar ungefär 500 miljoner människor i EU:s 28 medlemsstater. Val hålls var femte år.
Valet i juni 2009 markerade 30 år av direkta val. Sedan EU-valet i maj 2014 har parlaementet
751 ledamöter.
 
Sedan 1979 har olika EU-fördrag ökat Europaparlamentets befogenheter när det gäller att
utarbeta och besluta om EU-budgeten och lagstiftning. Ledamöternas politiska kontroll av EU:s
övriga institutioner och organ har också stärkts.
 
På  de  flesta  av  EU:s  politikområden  tas  nu  besluten  om  nya  EU-lagar  gemensamt  av
parlamentet, som är direktvalt och företräder medborgarna, och ministerrådet, som företräder
medlemsstaterna.
 
Parlamentet spelar en aktiv roll i utarbetandet av ny lagstiftning som påverkar vardagen för alla
EU-medborgare.  Det  kan  handla  om  miljöskydd,  konsumenträttigheter,  lika  villkor,
transportfrågor, fri rörlighet för arbetstagare, kapital, tjänster och varor, jordbruk, energisäkerhet,
invandring, rättsliga och inrikes frågor, hälsa och sjukvård eller strukturfonder. Dessutom delar
parlamentet även makten med rådet när det gäller EU:s årliga budget.
 
Varje år håller parlamentet 12 plenarsammanträden i Strasbourg. Ledamöterna sammanträder i
parlamentsutskotten i Bryssel, där det också hålls extra plenarsammanträden. Debatterna förs
på  alla  EU:s  officiella  språk,  vilket  visar  parlamentets  engagemang  för  en  varierad  och
mångkulturell  union  som är  ”förenad  i  mångfalden”.
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Information om arkitektbyrån
 
Atelier Brückner – arkitektur, utställningsdesign, scenografi
 
Att designa Parlamentarium
 
Parlamentariums besökare kommer att mötas av en innovativ och välkoreograferad utställning.
Besökscentrets  koncept  och  design  har  utarbetats  av  Atelier  Brückner,  den  tyska
utställningsdesignbyrå som tecknade avtal med Europaparlamentet 2008 för den allmänna
planeringen. Byrån valdes i en alleuropeisk tävling 2007.
 
Bakgrund – tanken bakom projektet
 
Atelier Brückner är internationellt känd för sina skräddarsydda spatiala lösningar som utvecklats
enligt mottot att ”formen följer innehållet”. Byrån står för koncept, planering och förverkligar
scenografin  som  en  förening  av  arkitektur  och  innehåll.  Genom  den  tvärdisciplinära
designprocessen får utställningsföremålen liv och frilägger berättelserna de innesluter och den
kontext de är ett resultat av.
 
”Vi  vill  att  innehållet  ska  tala  och  berätta  historier  som berör  besökaren  och  skapar  en
erfarenhet  som stannar  kvar  i  minnet  under  lång  tid”,  säger  professor  Uwe R.  Brückner.
 
Parlamentarium erbjuder en dynamisk följd av individuella miljöer. Varje del av utställningen är
utformad på ett annorlunda sätt, där varje stil har valts för att på bästa sätt frigöra föremålens
historier och det specifika innehållet i varje utställningsenhet. Det här ger inte bara kunskaper
och insikter i Europas komplicerade historia och politik, utan stimulerar även en känslomässig
ingång. Besökarna kommer att kunna dyka in i en informativ och interaktiv värld för att på så
sätt enklare förstå parlamentets roll och dess politiska verksamhet.
 
Grundad 1997 – referenser
 
Atelier Brückner grundades 1997 efter utställningen ”Expedition Titanic” i hamnstaden Hamburg
i Tyskland. Sedan dess har byrån genomfört  över 70 projekt:  bl.a.  den tyska fondbörsens
huvudbyggnad i Frankfurt, BMW-museet i München, Cerns besökscentrum i Genève och State
Grid-paviljongen på Expo 2010 i Shanghai i Kina.
 
Samsungs historiska museum i  Yongin-si  i  Sydkorea,  havsmuseet  i  Amsterdam och den
permanenta utställningen på det tyska filmmuseet i Frankfurt finns bland de projekt som pågår
just nu, och alla designas de av tvärdisciplinära team på byrån i Stuttgart.
 
För närvarande har byrån 70 anställda från nio olika yrkesområden: arkitekter, scenografer,
inredningsarkitekter,  ljusdesigner,  kommunikationsdesigner  och  grafiska  designer,
produktdesigner,  dramaturger  och  konsthistoriker.
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Styrelsen  består  av  Shirin  Frangoul-Brückner  som administrativ  chef,  professor  Uwe  R.
Brückner, professor Eberhard Schlag och Britta Nagel. Projektledningen för Parlamentarium
består av Michelle Bühler, Britta Nagel och René Walkenhorst, delägare i Atelier Brückner.
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