ESI 2015 « – 10 » we zijn vertrokken !
Brussel, 10 juli 2015. Er resten slechts 10 dagen voor de Internationale WetenschapsExpo 2015 (ESI
2015) open gaat voor het grote publiek, dit jaar de Brusselse editie, die nu reeds belooft het niet te
missen evenement te worden deze zomer voor het grote publiek!
1.000 jongeren binnen de leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar, 400 projecten, 5 continenten, alle
religies... verzameld op één plaats rond wetenschap, technologie en de ontdekking ... Dat klopt,
u leest het goed! Dit alles gaat door bij ons dit jaar!
ESI
is
een
positief,
leuk
en
informatief
evenement
voor
iedereen.
“Les Jeunesses scientifiques de Belgique” en de MILSET organisatie, organiseren gezamenlijk het
evenement. Wij kijken er graag naar uit u te mogen verwelkomen van 20 tot 23 juli, toegang is
gratis.
De prachtige Tour & Taxis site te Brussel, meer bepaald de loodsen ervan, zullen de ontdekkingen
en uitvindingen van de "wetenschappers van morgen" tijdens deze periode huisvesten.
Dit evenement heeft talrijke doelstellingen: het bevorderen van de inspanningen van de jongeren,
leerkrachten, leiders en verenigingen van de wetenschap; Het onderstrepen van de essentiële aard
van het onderzoek, wetenschap en innovatie; relaties op bouwen met andere instellingen welke
soortgelijke doelstellingen achternagaan; het bevorderen van de uitwisseling van kennis tussen jong
en oud; Het stimuleren van de wetenschappelijke cultuur in een multiculturele omgeving; en vele
anderen….
ESI 2015 kan ook rekenen op de aanwezigheid van de wereldberoemde wetenschapper, professor en
Nobelprijs winnaar: François Englert, welke, op onze nationale feestdag dinsdag 21 juli, een
exclusieve conferentie zal opluisteren. Andere evenementen, uiteenzettingen, netwerking zullen
deze week tentoongesteld worden met verschillende thema’s als energie, digitale technologie, maar
ook de hoe jongeren motiveren om voor wetenschappelijke studies te kiezen.
In deze tijden van populisme, van isolationisme of een 'wijzende vinger' naar de culturele en andere
verschillen, zal Brussel de gastheer zijn voor dit evenement met nadruk op samenwerking,
uitwisseling, solidariteit en universaliteit. Een snauw naar fundamentalisme, vooral door jongeren,
toekomstige volwassenen.
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Pracktische info : ESI 2015
Location :
Tour & Taxis
Avenue du Port 86c
Havenlaan 86c
Sheds 3 et 4
1000 Bruxelles
http://tour-taxis.com
Voor meer informatie : http://www.tour-taxis.com/nl/acces

→ Bereikbaarheid
Met de fiets
Parking Villo: Rue Picard, 3
Met de trein
Gare de Bruxelles Nord
Met de Bus – STIB
Lijn: 14, 15, 89 – halte: Picard
Lijn: 14, 15 – halte: Tour & Taxis
Lijn: 57, 88 – halte: Steamers

Met de Metro
Lijn: 2 & 6 – halte: Yser
Met de tram
Lijn: 51 – halte: Sainctelette
Met de Bus – De Lijn
Lijn: 129, 620 – halte Ribaucourt
Lijn: 213, 214, 230, 231, 232, 233,
240, 241, 242, 243, 245, 246, 250,
251, 260 – halte: Molenbeek St Jean
– Ribaucourt

Contact
Pers & Media :
Frédérique NEUVILLE
fne@esi2015.be / 0478/36 89 81
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ESI 2015 is grateful to
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