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Ge dina elever chansen att få komma forskaren riktigt nära
i samtal och i prova-på-aktiviteter på rockklubben Debaser
med omnejd.
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24 september kl 10.00–16.00

KHOL

ForskarFredag Stockholm vill bidra till att öka intresset
för forskning och visa att forskare är vanliga människor
med ovärderlig kunskap för oss alla. ForskarFredag är en
del av EU-kommissionens initiativ Researchers’ Night.
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Fri entré

Sprängfylld ForskarFredag Stockholm 2010!

Under årets ForskarFredag har du och din klass möjlighet att boka in er på en
debatt eller teaterföreställning i Medborgarhuset i Stockholm och en exkursion på Södertörn.
I Medborgarhuset blir det även en hel del prova-på-aktiviteter, föreläsningar, demonstrationer
och möjlighet att prata med forskare på tu man hand. Dessa aktiviteter pågår hela dagen, kl 11–16
och kräver ingen föranmälan. Läs mer om aktiviteterna på vår hemsida www.stockholm.forskarfredag.se.

Aktiviteter att boka redan nu!
Debaser: Tvärvetenskapliga samtal/debatter
I år har vi fem intressanta teman på våra debatter/samtal.
Forskare från olika discipliner kommer att berätta och förklara
från forskningens frontlinjer. Samtalen är cirka 30 min och vi kan
ta emot cirka 10 klasser per debatt.
Kl 10.30 1. Människan och kroppen
Kl 11.30 2. Människan och tanken
Kl 12.30 3. Människan och jorden
Kl 13.30 4. Människan och tekniken
Kl 14.30 5. Oss människor emellan

Debaser kl 11.00:
Vetenskapsteater om kroppens reaktioner vid allergier
Följ med på en vild sammanflätning av improvisationsteater
och vetenskaplig föreläsning om astma och allergier –
där allt är möjligt. Improvisationsteatern är cirka 1 tim lång.
Arrangör: Vetenskap & Allmänhet

Flemingsberg kl 9.00 och 13.00:
Spännande exkursioner på Södertörn
En geografisk vandring i Flemingsberg – från sprickdalslandskap
till modernt utvecklingsområde. Vandringen tar cirka 2 timmar.
Mer information kommer efter din anmälan!
Arrangör: Södertörns högskola
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Södertälje: Tom Tits Experiment
I år kan du även träffa ett tiotal forskare från vitt skilda verksamheter på Tom Tits Experiment. Läs mer på www.tomtit.se.

Anmälan
Anmälan till samtliga aktiviteter (förutom till Tom Tits Experiment)
ska göras allra senast den 27 augusti till vh@vetenskapenshus.se
genom att du mailar in följande obligatoriska uppgifter:
• Vilken aktivitet, vilken debatt/samtal (ange siffra) du är
intresserad av.
• Skola, årskurs, antal elever, kontaktperson, mailadress,
telefon och mobil. Skriv samtidigt in vilket program eller tema
du är mest intresserad av både i första och andra hand, o.s.v.
Först till kvarn gäller och även om du tidigare visat intresse att
komma via intresseanmälan krävs nu en ny anmälan!
Anmälan är bindande efter att du fått en bekräftelse från oss,
vilket sker allra senast den 9 september.
Självklart är det fri entré – men observera att vid uteblivet besök
debiteras du och din klass 1 000 kr.

Mer information:
www.stockholm.forskarfredag.se/2010
För frågor:
vh@vetenskapenshus.se

