De Expo-Sciences International (ESI) 2015 te Brussel
Meer dan een eenvoudige tentoonstelling van wetenschappelijke projecten ... Het bewijs
dat jeugd en wetenschap de toegang tot de wereld en de toekomst openen!
Nog slechts 3 maanden en dan opent de Expo-Sciences International 2015 (of kortweg
ESI 2015) zijn deuren op maandag 20 juli 2015 in Tour & Taxis, Brussel.
Bevorderen, stimuleren, verbeteren, verbinden, betrekken, uitwisselen, ontmoeten,
ontdekken, verzamelen,… zo veel werkwoorden die naar voren worden gebracht tijdens
de 15e editie van dit evenement. Een evenement waar niet alleen door jonge
wetenschappers uit de hele wereld naar uit gekeken werd, maar ook door de
internationale instituten en instellingen voor wetenschappelijk onderzoek.
Een multicultureel internationaal evenement in het hart van Europa, in de
hoofdstad van België
De Expo-Sciences International (ESI 2015), die georganiseerd wordt door enerzijds de
Jeunesses scientifiques de Belgique en MILSET (Mouvement International pour le Loisir
Scientifique et Technique) anderzijds, heeft als doel de wetenschappelijke ontdekkingen
en projecten van jongeren wereldwijd te stimuleren tijdens een meerdaagse
tentoonstelling.
ESI 2015 is een multicultureel evenement dat meer dan 1.000 jongeren van 15 tot 20
jaar, afkomstig uit ongeveer 60 landen bij elkaar brengt. Ze zakken tussen 19 en 25 juli
af naar Brussel om 350 wetenschappelijke of technische projecten die in hun eigen land
bekroond werd, te presenteren. Duizenden bezoekers die geïnteresseerd zijn in de
wetenschap zullen de kans hebben om deze projecten gratis te komen ontdekken.
Tijdens het evenement wil men vooral de inspanningen van jonge studenten in de
schijnwerpers zetten, maar ook die van hun docenten en begeleiders worden niet
vergeten. Bovendien worden de wetenschappelijke technieken belicht die gebruikt
worden om een kwaliteitsvolle kennis van hoogstaand niveau te bereiken. Het doel van
dit alles is de wetenschappelijke cultuur, de vernieuwing en de ontwikkeling aan te
moedigen.
ESI zal tijdens een exclusieve conferentie die zal plaatsvinden op onze nationale
feestdag, de erevoorzitter van de Jeunesses scientifiques de Belgique ontvangen.
Professor François Englert, winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde. Hij heeft ook
zijn interesse getoond bij het thema dat aangehaald zal worden tijdens de conferentie
van 23 juli: “How to motivate young people to embrace scientific careers.”
Dit uitzonderlijk evenement is goede reclame voor België en Brussel, maar ook voor
Bergen dat tijdens een daguitstap bezocht zal worden. Het is een unieke kans voor
jongeren en, wie weet, toekomstige Nobelprijs laureaten.
In deze tijden van populisme, isolationisme en de 'wijzende vinger' naar culturele en
andere verschillen, wordt Brussel dé locatie van een evenement waar de nadruk wordt
gelegd op samenwerking, uitwisseling, solidariteit en universaliteit.

Een bijeenkomst van mensen, genres, ideeën, culturen ... over wetenschap!
PRAKTISCH
• Openingsuren van de Expo-Sciences International:
20/07 15:30-20:00
21/07 09:00-18:00
22/07 09:00-12:30
23/07 09:00-12:30
• Ligging: Tour & Taxis, sheds 3 en 4
• Ingang: ESI 2015 is volledig gratis voor het publiek
• Website: www.esi2015.be
Dit evenement is gezamenlijk georganiseerd door de Jeunesses scientifiques de Belgique, met steun van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federale Regering, de Federatie Wallonië-Brussel, de Franse
Gemeenschap, de Service public de Wallonie, de stad Brussel, de Vrije Universiteit Brussel, visit.brussels,
Solvay, belspo, de Nationale Loterij, Co-Valent, Hydrobru, Mons 2015, Tour & Taxis, La Première, Pure FM
en Star Alliance.

