KULTURNAT
Program:
Tid

Aktivitet

Sted

18.00 - 18.10

Åbning og velkomst ved videnskabsminister Helge Sander

Kantinen

Underholdning
18.15 – 18.35 /
19.05 – 19.25

Rapperen Per Vers fletter fantasifulde fraser
og freestyle rapper over publikums idéer

18.40 – 19.00 /
19.30 – 19.50

”Big Bang Dynamolygte”
– interaktivt familieteater om skabelseshistorien

21.00 – 21.20

Hit-aktuelle Joey Moe går på scenen

Scenen i
kantinen

Hør foredrag eller deltag i debat
18.10 – 19.25 /
20.00 – 21.15

Foredrag ”Sushi Science” v. professor Ole G. Mouritsen, SDU,
og smagsprøver på sushi v. kokkeelev Niklas Buus, Hotel- og Restaurantskolen

Lokale 21

18.10 – 18.55 /
20.15 – 21.00

Foredrag om læringsstile v. lektor Tina Bering Keiding, DPU

Lokale 23

18.30 – 18.50 /
20.30 – 20.50

Paneldebat om børns sikkerhed på nettet med folkene bag Arto, Habbo,
Go Supermodel, Cyberhus og kampagnen netsikker nu!

Lokale 24

19.00 – 20.15 /
21.00 – 22.00

Foredrag ”Drik rødvin med god samvittighed” v. lektor Ole Vang, RUC,
og servering af vin v. tjenerelev Asbjørn May, Hotel- og Restaurantskolen

Lokale 23

20.00 – 20.20

Foredrag om rumforskning og danske bidrag v. afdelingsleder Allan Hornstrup, DTU
Space, og seniorforsker Søren Brandt, DTU Space

Lokale 22

Besøg stande og udstillinger
18.10 – 22.00

Robotudstilling

Foyeren

Se, rør og leg med rigtige robotter og hør mere om, hvordan robotterne bliver en del af vores hverdag

Fremtidens universitet

Lokale 16

Oplev campus-, studiemiljø og fremtidens universitet.
Loungeområde med tegnekonkurrence for børn om bygninger og fysisk miljø

/atriumgården

Udstilling om rumforskning og foredrag

Lokale 22

Se modeller af satellitter og udstyr, der er i rummet

Uddannelsesophold i udlandet

Kantinen

Hør om mulighederne for spændende studie- og praktikophold i udlandet

Klima og energi
Oplad din mobil på en kondicykel og lær mere om grøn it og grøn forskning i f.eks. bølgeenergi

Den digitale borger
Mød det offentlige på nettet og lær mere om dine muligheder med borger.dk, teleguiden, digital signatur m.m.

Videnskabsministeriet som attraktiv arbejdsplads
Hør, hvad Videnskabsministeriet kan tilbyde som arbejdsplads og mød nogle af de ansatte

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Bredgade 40

1260 København K

