Region Syddanmark

Kend dem på snittet
PROGRAM FORÅR 2013
ÅRGANG 2011

Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge!
Du skal vælge tre arrangementer og kun tre arrangementer.
Tilmelding sker på hjemmesiden.

Forårets fokus:
Akademiske valgmuligheder

GUIDELINES
Mød op og kom til tiden!
Det er dybt utjekket at ikke at møde op eller komme for sent til en forelæsning med chefen for
en stor virksomhed eller Danmarks fremmeste forsker indenfor mikrobiologi! Det kunne jo
desuden være, at du gik glip af nogle helt igennem geniale og uundværlige informationer. Vi
forventer derfor du møder op til alle obligatoriske seminarer og de frivillige, som du tilmelder
dig.
Ryd op efter dig selv!
Husk på, at du repræsenterer Akademiet og derfor bærer et medansvar for, at vi bevarer et
godt ry ude i byen og dermed også vores gode samarbejdspartnere og sponsorer.
Vær åben!
Akademiet er en enestående mulighed for at møde nye mennesker, finde nye interesser,
etablere livsvarige venskaber, dyrke netværksrelationer og mulige samarbejdspartnere til
fremtiden. Husk, at alle der går på Akademiet er valgt ud, fordi de har noget særligt at byde
ind med. Og det gælder også dig selv 
Tag chancen!
Selvom noget måske umiddelbart ikke lyder, som noget du vil interessere dig for, så gå til det
med et åbent sind. Ofte vil du blive overrasket over, hvor spændende det kan være at bevæge
sig uden for sin comfort zone, og hvor meget man rent faktisk kan lære dér.
Kommunikér!
Akademiets vigtigste grundstof er dig og din oplevelse. Husk derfor altid at kommunikere til
os, hvis der er noget, du synes, bør ændres, tilføjes, bevares, eller hvis du har en fantastisk idé
til et seminar eller en workshop, du mener, vil være spændende og relevant. Vi lytter altid
med et åbent sind og sætter stor pris på din feedback.
Vær aktiv!
Jo mere du deltager og jo mere aktiv du er, jo større udbytte får du af din deltagelse på
Akademiet. Vi lægger mulighederne frem for dig; det er op til dig at få det fulde potentiale ud
af dem.
Hav det sjovt!
Man lærer bedst, når man også har det sjovt! Husk at også at prioritere det sociale aspekt og
nyd tiden sammen med de andre talenter.

SEMINAR A
Sense & Dance
 Kunstvidenskabelig symposium om
dansens betydning
 Symposiet foregår delvist på engelsk
 Se det detaljerede program på
linket nedenfor.

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

10. januar
9.30 – 17.30
Kulturmaskinen
– Store Sal
Farvergården 7
5000 Odense C
10

Vækststrategier gennem kultur og kunst. Nye teknologier og sceniske udtryk. Kan man bygge huse
af dansende beton? Hvorfor skal vi beskæftige os med dans i vores samfund?” Se programmet:
http://ingrid-kristensen.dk/sense_and_dance_final_symposium/program.html

Der er kun 10 pladser, og derfor henvender arrangementet sig til folk med særlig interesse for
dans og bevægelse i videste betydning.

SEMINAR B
Odense Teater
 Overvær prøver på det næste stykke:
Jeanne d’Arc
 Se professionelle skuespillere
 Mød instruktør eller scenograf

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

17. januar
16.30-19.30
Odense Teater
Jernbanegade 21
5000 Odense C
30

SEMINAR C
Siemens Windpower
 Besøg på en højteknologisk virksomhed
 Rundvisning
 Grundig orientering om, hvad der indgår
i en højteknologisk virksomhed

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

Info om bustransport samt detaljeret program følger senere.

31. januar
10:00 - 15:00
Siemens Wind Power
Borupvej 16
7330 Brande
60

SEMINAR D
Journalistik & Medievidenskab
 Vi arbejder på et arrangement på SDUs
journalistuddannelse og mediernes aktuelle
udfordringer.

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

5. februar
16.00 - 20.00
SDU, U150
Campusvej 55
5230 Odense M
70

’

SEMINAR E
Odense Kunstmuseum
 Kunsthistorikeren Gertrud HvidbergHansen vil åbne horisonterne til det
spændende og udfordrende i kunsten og
arbejdet med den.

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

28. februar
16.00 – 20.00
Odense Kunstmuseum
Jernbanegade 13
5000 Odense C
40

40

Obligatorisk

SEMINAR F
CP3 Origins
 En lille gruppe hardcore fysikere
arbejder med moderne fysik, som de vil
fortælle os om
 Se deres hjemmeside her:
http://cp3-origins.dk/

Faktaboks
Tid:

Sted:

Antal:

Uge 10 eller 11
Præcis dato og
tidspunkt følger
SDU
Campusvej 55
5230 Odense M
42

SEMINAR G
Innovation og produktudvikling
 Det tekniske fakultet på SDU er
ansvarligt for dette arrangement

Faktaboks
Tid:
Sted:

3. april
16.00-20.00
Meddeles senere

Antal:

65

SEMINAR H
Active Living
 Institut for idræt på SDU står for dette
arrangement

Faktaboks
Tid:
Sted:

17. april
16.00-20.00
Meddeles senere

Antal:

43

SEMINAR I
Odense Symfoniorkester





Mød en ung dansk komponist
Mød musikere fra symfoniorkesteret
Oplæg og diskussion
Deltag i aftenens gallakoncert med den
verdensberømte mezzosopran Anne
Sofie von Otter. Dirigenten er Simon
Gaudenz. Musikken er af Mendelssohn,
Schubert og Schumann

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

18. april
17:00 – 21:30
Odense Koncerthus
Claus Bergs Gade 9
5000 Odense C
50

SEMINAR J
Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde
 Der vil står flere forskere og Ph.-d.
studerende ved SDU til rådighed
 Optagelse og analyse af marsvin-lyde
 Målinger af hjerterater hos marsvin og
mennesker
 Muslinger som mad og som marinefilter
 Dissektion af fisk og måske sæler og
marsvin
 Artsbestemmelse af dyr fra havet

Faktaboks
Tid:
Sted:

Antal:

4. - 5. maj
Tidspunkt følger
Fjord- & Bæltcentret
Margrethes Plads 1
5300 Kerteminde
30

SUMMER CAMP
Årets summer camp afholdes 5. – 10. august 2013
Sæt kryds i kalenderen allerede nu!!!! Tilmelding åbner snart.

NB: Ret til ændringer i programmet forbeholdes!
Ændringer annonceres løbende på akademiets hjemmeside og via mail.
Akademiet For Talentfulde Unge
v/ Faaborg Gymnasium
Sundagervej 42
5600 Faaborg
Tlf. 6261 8910
jh@ungetalenter-regionsyd.dk
www.ungetalenter-regionsyd.dk

