
Deze rondreizende tentoonstelling belicht 13 eeuwen kruisbestuiving en confrontatie tussen de islam en Europa op het Europese continent. 
Het verhaal is complex, maar de doelstelling van de tentoonstelling is simpel: we willen de Europeanen aantonen dat de islam ook hun geschiedenis is. 
Dit omvangrijk project wordt door het programma Cultuur van de Europese Unie ondersteund. 

"Islam, dit ook onze Geschiedenis" is daarenboven één van de highlight projecten van het themajaar van Visit.Brussels ‘Mixity’ dat de diversiteit in 
Brussel promoot. 

Eerste voorstelling in Sarajevo van 30 juni tem 14 oktober 2017 (klein formaat)

Alvorens in Brussel tentoongesteld te worden, zal de tentoonstelling rondreizen met als eerste halte Sarajevo. Deze eerste voorstelling in klein 
formaat vindt plaats van 30 juni tem 14 oktober 2017 in het Bošnjacki institut (Het Bosnische Instituut). Een betere locatie als Sarajevo was moeilijk 
in te beelden daar de stad door de Ottomanen opgericht werd maar op Europees grondgebied gevestigd is. Stad waar moslims, joden, orthodoxe en 
katholieke christenen doorheen de eeuwen met elkaar in contact zijn getreden, stad waar de sporen van de coëxistentie tussen religies en culturen 
zich terugvinden in de architectuur van de gebedshuizen. 

Sarajevo blijft de symbolische stad bij uitstek voor de ontmoeting tussen de verschillende beschavingen en de utlieme verantwoording van de titel 
van onze tentoonstelling. 

Islam, dit is ook onze geschiedenis! is opgebouwd rond een gegeven feit dat vaak vergeten wordt: de aanwezigheid van moslims in Europa is even 
oud als de islam zelf. De Europese en islamitische beschavingen hebben gemeenschappelijke wortels en hun contacten, hoe con� ictueus ze soms 
ook zijn, beïnvloedden en verrijkten elkaar. Deze gedeelde geschiedenis, met zowel positieve aspecten (artistieke inspiratie, culturele invloeden,...) 
als negatieve (con� icten, integratieproblemen,...), is het uitgangspunt van de tentoonstelling. 

De bezoeker doorloopt daarbij vier ‘periodes’: de Arabische erfenis, de Ottomaanse erfenis, de koloniale erfenis en tenslotte Europa en de islam 
vandaag.

We creëren een intellectuele en emotionele ervaring voor een groot publiek aan de hand van museumobjecten, hedendaagse kunst, interactiviteit, 
decors, muziek, � lm en immersieve installaties.

Tweede voorstelling in Brussel van 15 september 2017 tem 21 januari 2018 (groot formaat)

Deze rondreizende tentoonstelling zal vanaf 15 september in groot formaat voorgesteld worden in het centrum van Brussel. 

Brussel, 29 juni 2017

PERSCOMMUNIQUÉ
EXPO: DE ISLAM, DIT IS OOK ONZE GESCHIEDENIS!

Europa en zijn islamitische erfenis

PRAKTISCHE INFORMATIE BRUSSEL

Vanderborgt gebouwen
Schildknaapstraat 50
1000 Brussel

Van maandag tot vrijdag : 09u30 tem 17u30 
Weekend, Belgische schoolvakantie en 
feestdagen : 10u00 tem 18u00 
Uitzonderlijk gesloten op 25 december en 
1 januari

INFO & RESERVATIE

www.expo-islam.be 
info@expo-islam.be 
+32 (0)2/549.60.49

TARIEVEN

Volwassenen : 13,50€ 
Groepen volwassenen (min. 15 pers.) : 11€ 
- 26 jaar : 7€ 
School- en jongerengroepen (6-25 jaar) (min. 15 pers.) : 6,50€ 
Familie package (2 volw. + 2 kind.) : 36€ + 6,50€ per extra kind 
Kind – 6 jaar : gratis 
Art. 27 : 1,25€ 
       B-dagtrip : trein + toegang tot de tentoonstelling

PERSCONTACT
Emilie Derom - emilie.derom@tempora.be - +32(0)2/549.60.57 
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