
  
 

Pressinbjudan                             2021-04-12 

 

Välkomna till Vetenskapsfestivalens invigning med professor Jennifer Doudna 
 
Den 14 april invigs Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg och för fjärde året i rad 
möjliggörs invigningsprogrammet av en donation från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och 
Kultur. Årets invigningstalare är professor Jennifer Doudna, nobelpristagare i kemi 2020 och en 
pionjär, som står för en av den moderna vetenskapens största upptäckter - gensaxen CRISPR/Cas9. 
Stenastiftelsen bidrar med 300.000 kronor till den digitala invigningen. 
 
Media hälsas varmt välkomna att delta vid Vetenskapsfestivalen invigning.  
 
När: 14 april kl. 20.00-21.00 
Var: Digitalt  - med möjlighet att ställa frågor via chatten 
Medverkande:  
Jennifer Doudna, Professor, molecular and cell biology, University of California, Berkeley  
Miriam Frankel, Science Editor, The Conversation 
Program: https://program.vetenskapsfestivalen.se/activity/index/1066/2021-04-14  
 

   
Jennifer Doudna.                                                           Miriam Frankel 
Foto: UC Berkeley/Stephen McNally                         

 
Invigningen är ett samtal på engelska mellan professor Jennifer Doudna och samtalsledare Miriam 
Frankel om forskning, vägen till upptäckten och framtiden. 
 
2021 års tema för Internationella Vetenskapsfestivalen är Level up och handlar om människans 
strävan att alltid ta sig framåt, utvecklas och ta sig till nästa nivå. I linje med detta kommer Jennifer 
Doudna, på länk från USA, berätta om upptäckten av ett av genetikens skarpaste verktyg: gensaxen 
CRISPR/Cas9. För den upptäckten tilldelades Jennifer tillsammans med Emmanuelle Charpentier 
Nobelpriset i Kemi år 2020. 
Mer information om hela Vetenskapsfestivalens program för år 2021 se: 
www.vetenskapsfestivalen.se 
 
2021 firar Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 25-årsjubileum. Internationella 
Vetenskapsfestivalen Göteborgs digitala invigningsprogram med professor Jennifer Doudna är ett 
projekt som stiftelsen stöder under året. För mer information om jubileet, se 
www.stenastiftelsen.se/jubileum  
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För mer information, vänligen kontakta: 
Birgitta Plyhm  Jennie Turner   
PR, Stenastiftelsen Verksamhetsansvarig på Göteborg & Co  
+46 707 77 12 90 för Vetenskapsfestivalen   
birgita@plyhm.se                          +46 707 80 90 16 
  jennie.turner@goteborg.com    
     
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur firar 25-årsjubielum 2021. Stenastiftelsen grundades år 1996 i 
samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och 
kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och 
utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 
miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för 
innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 1996, då Stenastiftelsen 
grundades, har t o m år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor som stöd till specifika 
projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som resebidrag. 
www.stenastiftelsen.se 
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