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Europeiska historiens hus
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bryssel
Belgien

  www.historia-europa.ep.eu/sv
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘ PRAKTISK INFORMATION

Mer information, webbresurser och evenemang hittar du på 
historiehusets webbplats
www.historia-europa.ep.eu/sv

Mer information om Europaparlamentets övriga utbud för besökare 
finns på 
www.europarl.europa.eu/visiting/sv

❘ TRANSPORT

Europeiska historiens hus ligger i Leopoldparken nära 
Europaparlamentet.

ÖPPETTIDER
Måndag  13.00–18.00
Tisdag–fredag  9.00–18.00
Lördag–söndag  10.00–18.00
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Ett initiativ från Europaparlamentet
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Centraal Station

Tågstationen Bryssel–Luxemburg ligger 300 meter från 
historiehuset och har direktförbindelser till Bryssel Nord, 
Bryssels centralstation och Bryssel Syd. 
www.belgianrail.be/en

Bryssel–Luxemburg-stationen

Busshållplatsen Parc Léopold:

Busshållplatsen Luxembourg:

Närmaste tunnelbanestation: Maelbeek 1 5
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Bilparkeringen är gratis och har öppet på vardagar. Du måste 
boka plats i förväg.

Bil

Stängt den 1 januari, 1 maj, 1 november samt 24, 25 och 31 december.
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Upptäck Europeiska historiens hus i Bryssel och lär känna Europas förflutna 
på ett unikt och medryckande sätt. 

Det här banbrytande museet ger ett nytt och helt annorlunda perspektiv 
på vår världsdels historia. Med ett nationsöverskridande upplägg 
förklaras Europas ursprung och utveckling och de olika arv, traditioner 
och tolkningar som historien gett upphov till. Besökaren lär sig mer om 
Europas plats i världen och uppmuntras samtidigt att fundera kritiskt kring 
dess förflutna för att ge sig i kast med dagens och framtidens frågor. 

Europeiska historiens hus ligger bredvid Europaparlamentet i en storslagen art 
déco-byggnad i Leopoldparken och är en självklar del av ett besök i staden.

Museets information finns på 24 språk och inträdet är gratis. Innehållet 
lämpar sig för alla människor från skolåldern och uppåt.

Att arbeta tillsammans med olika grupper och samfund är en viktig del av 
museets verksamhet. Museet erbjuder skräddarsydda besök och program 
för besökare med funktionsnedsättning och för personer som behöver 
särskild assistans. Kontakta oss med dina specifika förfrågningar.

❘  PERMANENT UTSTÄLLNING

I centrum för Europeiska historiens hus står den permanenta utställningen, 
som använder föremål, rekonstruktioner och multimedia för att bjuda 
in besökarna till en tankeväckande berättelse med fokus på 1800- och 
1900-talets Europa. 

Med avstamp i myten om prinsessan Europa dyker utställningen ner i 
kontinentens avlägsna ursprung och väcker frågor om dess arv i form av 
gemensamma traditioner och landvinningar. Här upptäcker besökaren 
många olika sätt att föreställa sig Europa. 

Den dramatiska resan mot det moderna Europa fortsätter med 1800-talet 
och en tid av politisk och social oro, där utställningen visar hur revolutionära 
idéer frodades sida vid sida med spännande tekniska framsteg. 

Med handhållna multimedieguider på alla 24 officiella EU-språk lotsas 
besökaren genom utställningens berättelser. Bild- och ljudmaterial 
förklarar utställningsföremålen och åskådliggör krafterna som slet sönder 
européernas liv under 1900-talets första hälft. Här får vi se konsekvenserna 
för människors liv när Europa kastades ner i avgrunden med första och 
andra världskrigens katastrofer.

Från ödsliga ruiner rör vi oss vidare till ett helt annat politiskt landskap. 
Föremål och rekonstruktioner visar olika perspektiv på livet i Europa, klämt 
mellan de båda konkurrerande supermakterna. Besökaren får uppleva de 
två olika synsätt på Europas framtid som levde parallellt med varandra och 
tvingas tänka till om skillnader och likheter dem emellan.

I Europas skiftande öden får besökaren se fröet till många moderna 
idéströmningar, inte minst det framväxande europeiska samarbetet och 
stegen på väg mot en sammanväxt kontinent. Till sist utmanas besökaren 
att fundera kring sin egen upplevelse. Hur har Europas historia format oss 
alla? Hur ska vi gripa oss an dagens utmaningar i ljuset av det förflutna?

❘  LÄRANDE OCH UTBILDNING

Europeiska historiens hus är till för oss alla. Det informerar, utmanar och 
får dig att reflektera; men mest av allt ger det dig möjlighet att ställa 
frågor. Museets undervisningsmaterial tar ett helhetsgrepp om Europa 
och undersöker de historiska minnen, de olika erfarenheter och den 
gemensamma grund som kännetecknar Europas folk.

Ett brett urval av resurser och evenemang finns för vuxna, skolbarn och 
familjer med allt från föreläsningar och workshoppar till familjeslingor och 
videoklipp.

VUXNA

Bland de årliga evenemangen ingår konferenser, kurser och konserter. En hörsal 
med 90 sittplatser och möjlighet till simultantolkning gör att evenemangen 
kan genomföras med partner från hela Europa och andra världsdelar. Se 
evenemangsbroschyren eller webbplatsen för mer information.

LÄRARE OCH ELEVER

Undervisningsrelaterade hjälpmedel och resurser finns både på plats och 
på nätet. Lärarhandledningar och klass- och gruppaktiviteter kan laddas 
ner tillsammans med foton, nedtecknade vittnesmål och videoklipp. 
Det finns också aktivitetsblad, praktiska workshoppar och utklädda 
skådespelare. Materialet kretsar kring ett antal tematiska nyckelområden 
och kan lätt anpassas för att användas i nationella läroplaner. 

FAMILJER

Roliga och interaktiva aktiviteter hjälper både unga och inte fullt så unga 
besökare att förstå några av höjdpunkterna och lågvattenmärkena från 
gångna århundraden. Gå till receptionen och hämta ut ett tidsresenärspass 
och en ryggsäck till familjeslingan. Sedan är det bara att stanna till på de 
familjevänliga upplevelseområdena med interaktiva aktiviteter på varje 
våning. Kika även i På gång, en broschyr med särskilda evenemang för 
familjer och barn.

❘  TILLFÄLLIGA UTSTÄLLNINGAR

Europeiska historiens hus erbjuder även en årlig tillfällig utställning 
som ger möjlighet att spinna vidare på och fördjupa sig i temana 
och tidsperioderna från den permanenta utställningen. Det öppnar 
för helt annorlunda eller nyskapande typer av utställningar och ett 
varierat innehåll som kan locka olika typer av besökare. Precis som 
den permanenta utställningen har de tillfälliga utställningarna en 
nationsöverskridande och tvärvetenskaplig infallsvinkel.

❘  BAKOM MUSEETS VÄGGAR

Från Bryssel till Budapest, från Gent till Gdańsk – Europeiska historiens 
hus når ut till människor från både när och fjärran. Detta sker bland annat 
med projekt och webbuppkopplingar tillsammans med evenemang 
och partnerinstitutioner över hela Europa och en medveten utåtriktad 
verksamhet med olika grupper i vår absoluta närhet och region.


