
De beschaving die zich rond de Islam ontwikkelde, drukte 
een stempel op Europa. Materiële sporen in Spanje,  
Sicilië of in de Balkan; spirituele sporen op het hele  
continent. De tentoonstelling ‘Islam, dit is ook onze 
Geschiedenis’ wil deze erfenissen laten ontdekken en het 
verleden en heden met elkaar verweven.

Immersieve ruimtes, historische artefacten, filmische 
installaties, persoonlijke getuigenissen en kunst- 
werken vertellen dat de moslims reeds 13 eeuwen aan- 
wezig zijn in Europa. Het gaat dus wel degelijk om een  
gedeelde geschiedenis, met telkens zowel mooie  
(contacten, artistieke inspiraties, wederzijdse invloeden) 
als moeilijke verhalen (conflicten, grenzen, integratie-  
problemen).

Het succes van onze tentoonstellingen ligt in de combinatie van artistiek talent en technologie die het pedagogische 
karakter van de tentoonstelling ondersteunen. 

Verschillende tools staan ter beschikking van de leerlingen en de leerkrachten om hun bezoek voor te bereiden  
waaronder het pedagogische dossier downloadbaar op onze website. 

Boek meteen een bezoek met uw klas. Indien gewenst, staat een ruimte gratis ter beschikking om een debat met uw 
leerlingen verder te zetten. Op reservatie.

EEN TENTOONSTELLING VOOR IEDEREEN!

STERKTES

- tentoonstelling voor het grote publiek;
- hedendaagse kunstwerken;
- decors gerealiseerd door kunstenares Isabelle de Borchgrave;
- historische artefacten;
- persoonlijke getuigenissen;
- pedagogisch dossier (downloadbaar op onze website);
- LEGACY CAFE voor o.a. picknick mits een consumptie ter plaatse 

LERARENDAGEN

Wij verwelkomen u dan ook graag op de tentoonstelling tijdens een van de ‘lerarendagen’. Reserveer vanaf vandaag uw 
prioritair geleid bezoek. Aarzel niet om uw collega’s op de hoogte te brengen. Tijdens de volgende lerarendagen wordt het 
pedagogische dossier meegegeven en u krijgt tevens een geleid bezoek.

- Zaterdag 16/09 (10u, 11u en 14u)
- Woensdag 20/09 (13u, 14u en 15u) 
- Zaterdag 23/09 (10u, 11u en 14u)

Inschrijven verplicht via https://www.klasse.be/lerarenkaart/
Gratis voor leerkrachten op vertoon van de lerarenkaart en €6,50 voor begeleiders.
Tijdens de lerarendagen krijgen de leerkrachten een gratis rondleiding (1u-1u30) en een pedagogisch dossier.  
Op vertoon van de lerarenkaart betaalt u €11 ipv €13,50 buiten de lerarendagen. 

PRAKTISCHE INFO

€6,50 per leerling (1 gratis leerkracht per 15 lln). Extra leerkrachten betalen €6,50.

Vanderborghtgebouw - Schildknaapstraat 50 – 1000 Brussel

400m te voet van het Centraal Station

De reservaties staan reeds open indien u interesse heeft voor een klasbezoek aan onze tentoonstelling.  
De reservatiedienst is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u30 en 17u30 via info@expo-islam.be 
of per telefoon : +32(0)2 549 60 49. 

GELEIDE BEZOEKEN

- €80/gids voor 1u30 bezoek 
- 20 personen/gids  
- Enkel op reservatie (10 werkdagen op voorhand) 

MEER INFO
www.expo-islam.be
+32 (0)2 549 60 49

CAFÉ
L E G C Y

met de samenwerking van

 

Culture


