
TEDidéerna flödar i Norrköping!
TEDxNorrköping, ett event synonymt med idéspridning och innovativa föredragshållare skalar upp aktiviteterna under
våren på Visualiseringscenter C och CNEMA med livesändning, afterworksträffar och föredrag av renommerade
hjärnforskare.

Redan den 16 februari kommer den ”riktiga” TED-konferensen till Cnema i Norrköping! Kvällen är premiären för en veckas samtal i
Vancouver, Canada (15-22 februari), där världsberömda tänkare, konstnärer och historieberättare kommer att dela sina "idéer värda
att spridas". Allt sker i en anda av optimism, som representerar vår värld när den är som bäst. Publiken får uppleva den exklusiva
premiären av TED, tidigare förbehållen en exklusiv VIP-publik på plats. Premiären livesänds i USA den 15 februari, och eftersänds i
Europa den 16 februari.

Bland talarna hittar vi den 10-åriga författaren Ishita Katyal, entreprenören, uppfinnaren och författaren Astro Teller som ansvarar för
Googles tankesmedja X och manusförfattaren och tv-producenten Shonda Rhimes som bland annat skapat tv-serien Grey's Anatomy.

Den 18 februari är det åter premiär, denna gång av konceptet TEDxNorrköpingsalon med föredrag och visningar i sann afterwork-anda
som tar upp aktuella och spridda teman. Den första av vårens fyra saloner äger rum redan den 18 februari. Denna gång är temat
”förväxlingstänkande” och kommer att handla om förutbestämda uppfattningar om oss själva och om andra.

Vårens höjdpunkt äger rum lördagen den 12 mars kl 14-17 i Visualiseringscenter C:s domteater. Under temat ”Mind Matters” kommer
talarna Patrica Churchland, Per Jensen och Markus Heilig, samtliga väletablerade hjärnforskare ge olika perspektiv på hjärnan. Hur
mycket av vårt handlande styrs av medvetna beslut? Vad händer i hjärnan hos personer som utvecklar ett drogberoende? Hur fungerar
de kognitiva funktionerna hos hundar?

Mer information om TED event på CNEMA: http://cnema.se/film/ted-16-dream-opening-night

Mer information om TED på Visualiseringscenter C: http://visualiseringscenter.se/tedx
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Om TEDx
TED (Technology, Entertainment, Design – teknologi, underhållning, formgivning) är en årligen organiserad konferens i USA som har
hållts sedan 1990. I samband med konferensen hålls ett antal föredrag med oftast kända och högprofilerade föredragshållare
kallade TED Talks. Alla föredrag videofilmas och läggs sedan upp på Internet. Fram till 2008 hölls den i Monterey, Kalifornien, men
sedan 2009 är platsen Long Beach, Kalifornien för att få rum med ett ökat antal deltagare. TED har också en årlig
systerkonferens, TED Global, som hålls på varierande platser utanför USA.

Om Visualiseringscenter C
Visualiseringscenter C:s publika verksamhet är ett science center med utställningar, en 360° domteater, VR-arena, konferenslokaler,
biografsalonger, medialabb, forskningslokaler, restaurang och butik. Visualiseringscenter C har som mål att inspirera allmänheten, med
fokus på barn och ungdomar, till intresse för naturvetenskap och ny medieteknik. Detta gör man genom att exponera och sprida
kunskap om samtida visualiseringsforskning, med utgångspunkt i den forskning av världsklass som bedrivs vid Linköpings universitet,
Campus Norrköping. Science centret, som ligger mitt i det unika industrilandskapet i centrala Norrköping, bedrivs av det kommunala
bolaget Norrköping Visualisering AB. Bolaget ingår i konsortiebildningen Visualiseringscenter C, som är ett resultat av ett nära
samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings universitet, Norrköping Science Park och Interactive Institute Swedish ICT. Mer om
centret på http://www.visualiseringscenter.se


