
”Vad betyder drömmar för barn” - Christer Fuglesang
Science Talk
Christer Fuglesang och Visualiseringscenter C arrangerar på torsdagen den 20:e mars ett Science Talk på temat ”Vad betyder drömmar
för barn”. Vi behöver göra naturvetenskap och teknik intressant för barn, och Christer Fuglesang kommer att dela med sig av sina
många års erfarenhet i området. Föreläsningen kommer att beröra drömmar, barn, teknik och naturligtvis promenader i rymden.
Föreläsningen är öppen för alla intresserade, med särskild inbjudan till regionens pedagoger.

Drömmar driver oss framåt. Vi behöver hjältar och förebilder på vår väg från barn till vuxen och vi vänder gärna blickarna upp mot
stjärnorna som så oförklarligt hänger långt där uppe. Rymdens storlek och vår egen litenhet kan vara skrämmande, precis som
drömmar.

Tillsammans med Visualiseringscenter C har Christer Fuglesang skapat en film och en utställning kring sina rymdresor. Han agerade
både teknisk expert i produktionen, samt att han står framför kameran. Utställningen besöks av ungefär tusen skolungdomar varje
månad.

”Rymden är en inkörsport till NO-ämnena,” säger Christer. Han kan ge många bra exempel på hur vi kan levandegöra teknik och
naturvetenskap genom t.ex. det slutna systemet i en rymddräkt.

Visualiseringscenter C har tillsammans med Christer utformat en tävling för gymnasieklasser i regionen inför besöket den 20:e mars.
Eleverna ska skapa innovativa månfarkoster och det vinnande bidraget belönas med en visning av utställningen Rymdresan, med
Christer Fuglesang som privat guide.

”Det är alltid roligt att bjuda in ungdomarna att skapa tillsammans med våra forskare och i våra utställningar,” säger Andreas Larsson,
pedagog på Visualiseringscenter C. ”Tävlingen är en del av vårt arbete med domfilmen Back to the Moon – som visar på vikten av
ingenjörsskap, innovation och privata initiativ för framtida utforskning av månen och rymden.” För de skolor som är intresserade är
tävlingen öppen till den 14:e mars.

På kvällens Science Talk den 20:e mars kommer Christer att prata om drömmar, barn, teknik och naturligtvis sina rymdpromenader.
Föreläsningen är öppen för allmänheten med föranmälan till Visualiseringscenter, 011-156300

Eller: http://www2.visualiseringscenter.se/fuglesang 
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Om Visualiseringscenter C

Visualiseringscenter C är ett upplevelse- och kunskapscenter - en publik mötesplats med Science center-verksamhet i form av
utställningar, en domteater, VR-arena, konferenslokaler, biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik.

Visualiseringscenter C har som mål att exponera och sprida kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den
forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Centret, som ligger mitt i det unika
industrilandskapet i centrala Norrköping, är ett resultat av ett nära samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet,
Norrköping Science Park och Interactive Institute.

Mer om centret på http://www.visualiseringscenter.se


