PERSCOMMUNIQUE
Brussel, 29/05/2018

Pompeii, the immortal city heeft zijn 115.000e bezoeker in de Beurs van
Brussel verwelkomd
VERLENGD TEM ZONDAG 5 AUGUSTUS 2018
Vanochtend werd Marina uit Tamines (bij Namen) verrast toen ze vernam dat ze onze 115.000e
bezoeker was. De organisatoren boden haar een goodie bag met souvenirs uit de shop.

De Belgen representeren 73% van de bezoekers. 27% daarentegen komt uit het buitenland.
Aangezien het grote succes ervan en het enthousiasme dat ze bij het grote publiek wekt, hebben de
organisatoren besloten om de expositie tot en met zondag 5 augustus 2018 te verlengen (ipv 17
juni).
Deze expositie lokte heel wat positieve reacties uit bij onze bezoekers. Zo getuigen de onderstaande
berichten uit ons gastenboek.
« Een heel mooie tentoonstelling, inspirerend en interessant » - Mathilde
« Expositie met interactieve installaties en authentieke voorwerpen » - Stefan
« Het was interessant! » - Liesbeth & Fien

« Pompeii, the immortal City »
De vzw Museum van Europa heeft in samenwerking met Tempora en haar Italiaanse partner Civita
een uitzonderlijke tentoonstelling op touw gezet: ‘Pompeii: the immortal City’.
De tentoonstelling is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke ontdekkingen en is gerealiseerd in
samenwerking met prestigieuze instellingen zoals het Museo Archeologico Nazionale di Napoli en het
Museo Galileo van Firenze. Je ontdekt het dagelijkse leven in de antieke stad en het drama dat dit
leven voor altijd stil deed staan. Doorheen museale en emotionele spektakelmomenten beleef je de
verwoesting van Pompeii en maak je kennis met de inwoners, die verstard zijn in de assen van de
Vesuvius.
Met moderne museografische middelen brengen we de antieke stad weer tot leven na de
verwoesting door de vulkaanuitbarsting in 79 n.C.
5 REDENEN WAAROM JE DE EXPO MOET GEZIEN HEBBEN
- ontroerende immersieve ruimtes: de verwoesting van de stad, de ontdekking van de
inwoners verstard in de assen
- meer dan 100 authentieke objecten afkomstig uit de archeologische opgravingen
- reconstructies van spectaculaire machines en toestellen
- het verhaal van een familie dat je vergezelt doorheen het parcours
- 3D-uitzicht over de stad van voor de verwoesting
- interactieve modules laten kinderen kennis maken met de opgravingen
Tot en met 05.08.2018
Beurs van Brussel
Beursplein, 1000 Brussel
OPENINGSUREN
Van maandag tot vrijdag : van 9u30 tem 17u30
Weekend en feestdagen : van 10u tem 19u
Duur van het bezoek : 1u30
TARIEVEN
AUDIOGIDS IN DE PRIJS INBEGREPEN
Volwassenen en senioren :€16
Groepen volwassenen (min. 15 pers.) :€12
- 26 jaar :€12
Scholen en jongerengroepen (6-25 jaar) :€7
Familie package (2 volw. + 2 kind.) :€48 +€7 per extra kind
Kinderen – 6 jaar : gratis
ICOM kaart/ pers : gratis
Paspartoe tegen kansentarief : €2
Art.27 : €1,25
B -Dagtrips: trein + toegang tot de tentoonstelling

GELEIDE BEZOEKEN

70€ voor 1u00 (max 20 pers./gids)
Enkel op reservatie
ADRES EN RESERVATIE
Beurspaleis Beursplein 1
B-1000 Brussel
info@expo-pompeii.be
www.expo-pompeii.be
+32(0)2/549.60.49
Perscontact: Emilie Derom – emilie.derom@tempora.be - +32(0)2/549 60 57

