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Hogeschool organiseert wetenschapsfestival in Brussel

ODISEE BRENGT KUNST EN WETENSCHAP SAMEN
OP DAG VAN DE WETENSCHAP
Komende zondag is het Dag van de Wetenschap. De Odisee‐hogeschool organiseert samen
met KU Leuven het gratis wetenschapsfestival ‘Je kun(s)t het’ in het Brusselse Muntpunt.
“Wetenschappers van Odisee en KU Leuven laten bezoekers proeven van een mix van
bètawetenschappen en sociaal‐wetenschappelijk onderzoek”, zegt Odisee‐
wetenschapscommunicator Pieter Tijtgat.
“Met ‘Je kun(s)t het’ gaan we op zoek naar de link tussen kunst en wetenschap”, aldus Pieter. “Het
aanbod is bijzonder gevarieerd. Kinderen kunnen zelf robots aansturen, muziek maken, in contact
komen met de rijke diversiteit van Brussel of een fitheidstest doen met bewegingsexperts van
Odisee Campus Parnas. Maar ook voor volwassenen zijn er verschillende interessante sessies:
bezoekers kunnen bruggen bouwen zoals Da Vinci dat deed, leren hoe ze met een dementerend
familielid herinneringen ophalen of de draagkracht van mantelzorg verkennen.”
Tentoonstellingen
Tegelijk met de wetenschapssessies lopen er twee tentoonstellingen over en voor het gezin. In
‘Jong met een hart voor familie’ wordt werk getoond van leerlingen van de kunstacademie Sint‐
Lucas. Het thema is hoe jongeren naar hun gezin kijken. De multimediale tentoonstelling ‘Zoals het
klokje thuis tikt’ gaat dan weer over meergeneratiewoningen. Beide initiatieven gaan uit van de
Odisee‐opleiding Gezinswetenschappen. “Aan Odisee voeren we heel wat praktijkgericht
wetenschappelijk onderzoek: research met en voor het brede werkveld van onze
expertisedomeinen. Met dit wetenschapsfestival willen we ons onderzoek dichter bij de mensen
brengen”, besluit Pieter.
Meer info
Wat? Het wetenschapsfestival ‘Je kun(s)t het’ komt tot stand in een partnerschap van de
hogeschool Odisee en de KU Leuven. Het volledige programma is te vinden op www.jekunsthet.be
Waar? Muntpunt in Brussel, Munt ,
Wanneer? Zondag
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