
10.00 – 11.00 uur: Europa en de Tikkende Tijdmachine 
Haagse basisschoolleerlingen leren in het Huis van Europa deze ochtend spelenderwijs meer over Europa. 
Welke landen horen er straks misschien bij de EU en hoe gaat het verder met het milieu? Hoe was het om de
oorlog mee te maken? Of om in de ‘Swinging Sixties’ te leven? 
Met Alexander Pechtold (D66) en kinderboekenschrijver Bas van Lier, bekend van het boek ‘Spreken we straks allemaal
Europees?’

11.30 – 12.15 uur: Scholierenpersconferentie
Scholieren komen voor de speciale scholierenpersconferentie naar het Huis van Europa. Tijdens de
persconferentie krijgen de scholieren de unieke kans om in gesprek te gaan met een speciaal panel van gasten.
Zij vragen de gasten het hemd van het lijf over hun Europa. 
Met o.a. Lousewies van der Laan, oud-lid van het Europees Parlement en oprichtster van een adviesbureau op het gebied
van internationale politieke processen.

14.30 – 15.15 uur:Debat: Europa en Nieuwe Media 
Tijdens het debat Europa en Nieuwe Media gaan we dieper in op wat nieuwe media betekenen voor Europa.
Nieuwe media kunnen instrumenten zijn die Europa op een laagdrempelige manier dichter bij de burger
brengen. Maar wat is de juiste gebruiksaanwijzing, hoe zet je nieuwe media effectief in, betekent dat ook dat alle
Europarlementariërs moeten gaan Twitteren?
Met o.a. Jaap Jansen (redacteur Pauw & Witteman), Polle de Maagt (Social Media Consultant voor o.a. KLM), en
Marietje Schaake via Skype (Europarlementariër). 

15.30 – 16.30 uur: Debat: Europese Culturele Hoofdstad 2018
In dit debat gaan de vijf steden die zich kandidaat hebben gesteld voor de titel ‘Europese Culturele Hoofdstad
2018’ met elkaar in gesprek over het fenomeen ‘Culturele Hoofdstad’. Wat betekent cultuur voor Europa? En wat
betekent Europa voor cultuur? Wat kun je als ‘culturele hoofdstad’ bijdragen aan de vernieuwing van Europa? 

17.00 – 19.00 uur: Werken-met-Europa borrel en Europadagreceptie
Borrel voor genodigden met intermezzo van columnist Kustaw Bessems

19.30 – 20.30 uur: Filmvertoning winnaar Lux (in Filmhuis Den Haag)
In samenwerking met het Filmhuis Den Haag wordt de film 'Les neiges du Kilimandjaro' gratis vertoond in het
Filmhuis. Deze film is vorig jaar bekroond met de Lux prijs van het Europees Parlement.
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