
Konsten att cykla rätt i regn och 23 andra vardagsmysterier i ny julkalender

I året julkalender från Lunds Tekniska Högskola lämnar studenterna labbet och de vita rockarna och ger sig ut i verkligheten för att förstå och
förklara några av alla de vardagsmysterier som omger oss.

-  Istället för experimentera bakom ett stort bord, ville vi utgå från något som de flesta upplevt och kanske tänkt på att det är lite
konstigt, säger Gustaf Larsson, civilingenjörsstudent i väg och vatten-programmet vid LTH.

I 24 kortfilmer söker han, Andrea Pettersson och Björn Andersson bland annat svaret på varför det är svårt att öppna frysen två
gånger i följd, varför duschdraperiet närmar sig benen när man duschar, hur träd suger vatten och hur man bör cykla i regn för att bli
så lite blöt som möjligt.

De träffar docenter, doktorander och andra nyfikna människor. Filmklippen blir runt fem minuter. LTH:s julkalender har funnits sedan
2007 och brukar följas av tiotusentals skolungdomar runt om i Sverige.

Länk till årets julkalender där man kan se en intro-lucka samt länkar till tidigare års kalendrar: http://www.lth.se/julkalender

Klippen kommer även att finnas här: http://www.youtube.com/watch?v=5NLFjM4VuKQ&noredirect=1

Bilder på studenterna finns i Lunds universitets bildbank, sök på ”julkalender” uppe till vänster https://bildweb.srv.lu.se/

För mer information, kontakta: Gustaf Larsson, 0730-53 56 81 Info@gustaflarsson.com eller Andrea Larsson, 0709-661590
andrea.k.pettersson@gmail.com. Presentation av kalendermakarna:

Andrea Pettersson

Studerar till Civilingenjör inom Ekosystemteknik med sikte på att lära mer om allt som har med förnyelsebar energi att göra. Älskar
att hålla på med naturvetenskap och teknik. Ser det som en konst att formulera bra frågor så att man kan få svar på saker som
man undrar över. Arbetar också på Vattenhallen Science center LTH dit man kan komma och göra experiment samt se olika
science-shower. 

Gustaf Larsson

Inbiten och härligt nördig teknolog som studerar sista året på Väg och Vatten-programmet med konstruktionsinriktning
specialiserad på de lite tyngre beräkningarna. Har en brinnande passion för naturfotografering och kombinerar gärna detta med
ett rejält äventyr!

Björn Andersson

Läser till civilingenjör inom väg och vatten på LTH där jag nu är inne på femte och sista året. Har alltid gillat att engagera mig i allt
ifrån arbetsmarknadsdagar till phös under nollningen. Och nu har det blivit dags för att medverka i LTHs Julkalender!


