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GODT	  I	  GANG	  MED	  2.	  SEMESTER	  
	  
Så	  er	  det	  blevet	  tid	  til	  at	  komme	  i	  gang	  med	  efterårets	  semester,	  som	  jo	  for	  de	  obligatoriske	  
seminarers	  vedkommende	  løber	  af	  stablen	  under	  titlen:	  Akademisk	  Formidling.	  De	  obligatoriske	  
seminarer	  har	  i	  dette	  semester	  til	  formål	  at	  skærpe	  dine	  evner	  indenfor	  kommunikation,	  samt	  
viden	  om	  hvordan	  man	  arbejder	  med	  formidling	  indenfor	  forskellige	  fagområder.	  
	  
Vi	  starter	  derfor	  semesteret	  med	  seminar	  D	  Skriv	  som	  en	  Akademiker,	  hvor	  du	  får	  tips	  og	  tricks	  til	  
hvordan	  du	  strukturer	  akademiske	  opgaver	  og	  processer.	  Dette	  følges	  op	  af	  seminar	  E	  
Formidlingsbesøg,	  som	  består	  af	  en	  række	  virksomhedsbesøg,	  hvor	  du	  hører	  om	  en	  udvalgt	  
virksomheds	  arbejde,	  videnshåndtering	  og	  formidling	  heraf.	  	  Seminar	  E	  byder	  således	  på	  så	  
forskellige	  besøg	  som	  Danfoss,	  Nord,	  Bestseller,	  Ordbogen.com,	  Orifarm	  m.fl.	  Du	  deltager	  i	  ét	  og	  
kun	  ét	  af	  virksomhedsbesøgene,	  og	  du	  vælger	  selv	  hvilket	  alt	  efter	  din	  interesse	  og	  hvor	  der	  er	  
plads.	  Der	  er	  én	  plads	  til	  jer	  hver	  på	  alle	  Formidlingsbesøgene	  tilsammen,	  hvilket	  betyder	  at	  først-‐
til-‐mølle	  princippet	  gælder.	  Seminar	  F	  Bliv	  Taler	  sætter	  fokus	  på	  den	  gode	  mundtlige	  præstation	  
ift.	  indhold,	  retorik,	  kropssprog	  og	  meget	  mere.	  Efteråret	  rundes	  af	  med	  Seminar	  G	  Visuel	  
Formidling,	  som	  er	  en	  workshop	  med	  fokus	  på	  hvordan	  visuelle	  hjælpemidler	  fungerer	  og	  hvordan	  
du	  bedst	  udnytter	  dem	  i	  dit	  akademiske	  arbejde.	  
	  
Endnu	  en	  gang	  har	  vi	  ved	  siden	  af	  det	  obligatoriske	  program	  et	  stærkt	  katalog	  af	  valgfri	  aktiviteter	  
klar	  til	  dig.	  Disse	  frivillige	  aktiviteter	  er	  et	  tagselvbord	  af	  spændende	  og	  fagspecifikke	  
arrangementer.	  Efteråret	  byder	  på	  alt	  lige	  fra	  workshops	  ved	  SDU	  indenfor	  klinisk	  biomekanik,	  
psykologi,	  fysik,	  teknik,	  design,	  entreprenørskab,	  litteratur	  og	  sprog,	  besøg	  på	  OUH	  og	  
Biomedicinsk	  Laboratorium,	  Fysik	  &	  Teknologi	  camp,	  til	  spændende	  arrangementer	  ved	  Trapholt,	  
Odense	  Teater,	  Givskud	  Zoo,	  FN,	  Fyrtøjet,	  Atlantsammenslutningen	  og	  Brandts	  og	  meget	  mere.	  
De	  frivillige	  aktiviteter	  er	  åbne	  for	  alle	  Akademiet	  Region	  Syds	  elever	  og	  der	  er	  begrænset	  antal	  
pladser	  pr.	  arrangement.	  Akademiet	  kan	  kun	  på	  det	  stærkeste	  anbefale	  dig	  at	  benytte	  dig	  af	  disse	  
unikke	  muligheder	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  forskellige	  fagområder.	  Bemærk,	  at	  tilmelding	  til	  de	  
frivillige	  arrangementer	  forpligter,	  da	  du	  potentielt	  tager	  en	  plads	  fra	  en	  anden.	  
	  
Efteråret	  rundes	  af	  med	  en	  stor	  semesterafslutning	  for	  alle	  Akademiet	  Region	  Syds	  elever	  med	  
foredraget	  NQ	  -‐	  Netværkskvotient	  ved	  Jacob	  Bøtter	  og	  masser	  af	  socialt	  samvær	  og	  julehygge.	  
	  
Vi	  anbefaler,	  at	  du	  kigger	  programmet	  godt	  igennem	  og	  får	  noteret	  datoerne	  for	  de	  obligatoriske	  
seminarer	  i	  din	  kalender	  med	  det	  samme	  samt	  overvejer,	  hvilke	  frivillige	  aktiviteter,	  du	  vil	  deltage	  
i.	  Der	  er	  mange	  spændende	  ting	  på	  programmet	  og	  sparsomt	  med	  tid.	  Så	  tænk	  dig	  godt	  om!	  
	  
Vi	  glæder	  os	  til	  at	  se	  dig.	  	  
	  
Vel	  mødt!	  
	  

Janne	  Hansen	  
Projektleder,	  Akademiet	  Syd	  

	  



	  

GOOD	  TO	  KNOW	  

Obligatoriske	  Seminarer	  og	  Frivillige	  Aktiviteter	  
Deltagelse	  i	  obligatoriske	  seminarer	  er	  påkrævet,	  med	  mindre	  man	  har	  en	  gyldig	  fraværsårsag	  (sygdom,	  
studietur,	  anden	  talentaktivitet	  el.lign.).	  Udeblivelse	  fra	  flere	  obligatoriske	  seminarer	  vil	  resultere	  i,	  at	  du	  
bliver	  kontaktet	  af	  din	  talentkoordinator	  /	  Akademiet	  ang.	  dit	  engagement.	  For	  at	  få	  diplom	  skal	  du	  altså	  
have	  et	  aktivt	  fremmøde.	  
Frivillige	  aktiviteter	  er	  lige	  netop	  dét	  –	  frivillige	  J	  Men	  vi	  opfordrer	  dig	  klart	  til	  at	  udvide	  din	  horisont	  ved	  at	  
deltage	  i	  et	  enkelt	  eller	  flere	  af	  de	  frivillige	  aktiviteter!	  Bemærk,	  at	  der	  er	  begrænset	  antal	  pladser	  på	  de	  
frivillige	  aktiviteter	  og	  pladserne	  tildeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  

Tilmelding	  
Du	  skal	  via	  hjemmesiden	  aktivt	  tilmelde	  dig	  de	  obligatoriske	  seminarer	  samt	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  som	  du	  
ønsker	  at	  deltage	  i.	  
Tilmeldingen	  til	  de	  obligatoriske	  aktiviteter	  åbner	  søndag	  d.	  2.	  august	  2015.	  Tilmeldingen	  er	  åben	  indtil	  en	  
uge	  før	  de	  forskellige	  seminarer	  og	  aktiviteter	  løber	  af	  stablen.	  Men	  det	  er	  en	  god	  ide	  at	  gå	  ind	  og	  tilmelde	  
dig,	  med	  det	  samme	  tilmeldingen	  åbner	  og	  få	  skrevet	  datoerne	  i	  din	  kalender,	  da	  aktiviteterne	  jo	  er	  
obligatoriske!	  
Tilmeldingen	  til	  de	  frivillige	  aktiviteter	  åbner	  af	  flere	  runder	  –	  en	  måned	  af	  gangen.	  Tilmeldingen	  til	  de	  
frivillige	  aktiviteter	  i	  august	  åbner	  søndag	  d.	  2.	  August.	  Derefter	  åbner	  tilmeldingen	  til	  de	  næste	  måneders	  
aktiviteter	  d.	  15.	  eller	  først	  komne	  hverdag	  herefter	  i	  måneden	  før.	  Dvs.	  tilmeldingen	  til	  septembers	  
aktiviteter	  åbner	  17.	  august,	  tilmeldingen	  til	  oktobers	  aktiviteter	  åbner	  15.	  September	  og	  så	  videre.	  
Tilmeldingen	  til	  frivillige	  aktiviteter	  er	  åben	  indtil	  3	  hverdag	  før	  de	  forskellige	  aktiviteter	  løber	  af	  stablen.	  

Vælg	  omhyggeligt	  
Grundet	  pladsbegrænsning	  på	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  du	  er	  er	  omhyggelig,	  når	  du	  vælger	  
dig	  ind	  på	  en	  aktivitet.	  Husk	  at	  du	  optager	  pladsen	  for	  en	  anden,	  så	  vær	  sikker	  på,	  at	  det	  er	  noget	  du	  kan	  og	  
har	  overskud	  til	  at	  deltage	  i.	  En	  tilmelding	  til	  en	  frivillig	  aktivitet	  forpligter	  altså.	  

Venteliste	  
Hvis	  du	  tilmelder	  dig	  et	  seminar	  eller	  en	  aktivitet,	  hvor	  alle	  pladserne	  er	  besat,	  ryger	  du	  på	  venteliste.	  Skulle	  
du	  være	  heldig	  at	  få	  en	  plads,	  informeres	  du	  pr.	  mail.	  Har	  du	  tilmeldt	  dig	  et	  seminar	  i	  en	  aktivitetsgruppe	  og	  
står	  på	  venteliste	  til	  et	  andet	  seminar	  i	  samme	  gruppe,	  vil	  du	  –	  såfremt	  du	  får	  en	  plads	  –	  automatisk	  blive	  
frameldt	  dit	  andetvalg.	  

Sygdom	  og	  Afbud	  
Husk	  at	  melde	  fra	  på	  hjemmesiden	  hvis	  du	  bliver	  syg	  eller	  forhindret	  i	  at	  deltage	  i	  et	  obligatorisk	  seminar	  
eller	  en	  frivillig	  aktivitet.	  Er	  det	  et	  obligatorisk	  seminar,	  som	  du	  desværre	  ikke	  deltager	  i,	  skal	  du	  desuden	  
sende	  en	  mail	  til	  Akademiet	  med	  begrundelse	  for	  dit	  fravær.	  Hvis	  du	  melder	  sent	  afbud	  (få	  dage	  før)	  på	  en	  
frivillig	  aktivitet,	  skal	  du	  også	  give	  Akademiet	  besked	  pr.	  mail.	  Det	  er	  aldrig	  ok	  at	  udeblive	  –	  giv	  altid	  besked.	  

Ændringer	  –	  BEMÆRK	  
Der	  kan	  forekomme	  ændringer/aflysninger	  i	  programmet.	  Husk	  derfor	  altid	  at	  tjekke	  aktiviteten	  på	  
hjemmesiden,	  da	  det	  er	  her	  ændringer	  i	  f.eks.	  tidspunkt	  eller	  mødested	  annonceres.	  Hold	  desuden	  øje	  med	  
facebook-‐gruppen,	  hvor	  forskellig	  info	  kommer	  ud.	  

Forplejning	  
Akademiet	  sørger	  for	  mad	  og	  drikkelse	  til	  dig	  til	  alle	  obligatoriske	  seminarer.	  Du	  skal	  dog,	  med	  mindre	  
andet	  oplyses,	  selv	  medbringe	  madpakke	  og	  drikkelse	  til	  de	  frivillige	  aktiviteter,	  hvor	  der	  er	  indlagt	  
spisepause.	   	  



	  

GUIDELINES	  
	  

• Mød	  op	  og	  kom	  til	  tiden!	  	  
	  

Det	  er	  dybt	  utjekket	  ikke	  at	  møde	  op	  eller	  komme	  for	  sent	  til	  en	  forelæsning	  med	  chefen	  for	  en	  
stor	  virksomhed	  eller	  Danmarks	  fremmeste	  forsker!	  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,	  samt	  er	  der	  i	  god	  tid,	  så	  du	  kan	  nå	  at	  
blive	  registreret	  og	  er	  klar	  til	  at	  starte,	  når	  underviseren	  er	  klar.	  
	  

• 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	  hos	  vores	  gode	  samarbejdspartnere	  og	  sponsorer.	  Desuden	  går	  det	  
meget	  hurtigere	  når	  vi	  alle	  hjælpes	  ad.	  
	  

• 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	  J	  
	  

• 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.	  Husk	  derfor	  også	  altid	  at	  besvare	  
evalueringsskemaerne,	  som	  vi	  sender	  ud	  efter	  hvert	  seminar	  og	  aktivitet.	  
	  

• 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.	  
	   	  



	  

OBLIGATORISKE	  SEMINARER	  

SEMINAR	  D	  

SKRIV	  SOM	  EN	  AKADEMIKER	  
	  
	  

Ø Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  skrive	  akademiske	  opgaver?	  
Ø Få	  gode	  råd	  og	  brugbare	  værkstøjer	  til	  at	  skrive	  som	  en	  akademiker	  

	  
Efterårets	  1.	  seminar	  sætter	  fokus	  på	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  skrive	  en	  god	  akademisk	  opgave.	  Seminar	  
D	  giver	  dig	  tips	  og	  tricks	  til	  hvordan	  du	  sikre	  dig	  den	  gode	  skriveproces	  og	  det	  optimale	  
akademiske	  produkt.	  
	  

Skriv	  som	  en	  Akademiker	  –	  Proces	  &	  Produkt	  
v/	  Linda	  Greve,	  Specialkonsulent	  Center	  for	  Undervisning	  og	  Læring,	  Aarhus	  Universitet	  
	  

At	  skrive	  akademisk	  er	  mere	  end	  højt	  lix-‐tal	  og	  tusinder	  af	  referencer.	  For	  at	  arbejde	  akademisk	  
skal	  du	  først	  og	  fremmest	  forholde	  dig	  nysgerrigt,	  åbent	  og	  metodisk	  til	  et	  problem	  i	  verden.	  

At	  skrive	  en	  god	  opgave	  er	  at	  have	  en	  god	  undersøgelsesproces	  og	  så	  kende	  genren	  godt	  nok	  til	  at	  
formidle	  sit	  niveau	  af	  indsigt.	  Denne	  workshop	  sætter	  fokus	  på	  processen	  og	  produktet	  og	  
hvordan	  de	  to	  hænger	  uløseligt	  sammen.	  Gennem	  oplæg	  og	  øvelser	  smager	  du	  på	  hvordan	  
eksplorativ	  proces	  kan	  passe	  på	  din	  opgaver	  –	  i	  særdeleshed	  din	  SRO.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN:	   Tirsdag	  d.	  25.	  august	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  	  
	   Tietgen	  Handelsgymnasium	  
	   Elmelundsvej	  10,	  5200	  Odense	  V	  
	  
JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  27.	  august	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  
	   Hansenberg	  

Skovvangen	  28,	  6000	  Kolding	  
	  
	  

	   	  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  1:	  ORIFARM	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  en	  af	  Danmarks	  medicinalgiganter	  
Ø Hør	  hvordan	  Orifarm	  arbejder	  med	  produktudvikling	  og	  markedsføring	  

	  

Markedsføring	  i	  Orifarm	  
	  
Orifarm	  er	  en	  af	  Danmarks	  store	  medicinalproducenter	  og	  med	  en	  vision	  om	  at	  være	  "No.	  1	  in	  
making	  Health	  Care	  a	  better	  deal!"	  når	  de	  ud	  til	  mange	  forbrugere.	  Hvem	  kender	  ikke	  et	  Orifarm	  
produkt	  eller	  en	  Do	  You	  Yellow-‐reklame?	  
	  
Orifarm	  blev	  grundlagt	  i	  1994	  af	  Birgitte	  og	  Hans	  Bøgh-‐Sørensen.	  De	  startede	  i	  sin	  tid	  med	  en	  
særlig	  entreprenør-‐ånd,	  som	  igennem	  årene	  har	  været	  en	  afgørende	  parameter	  i	  Orifarms	  
virksomhedskultur.	  Den	  udmønter	  sig	  i,	  at	  Orifarm	  altid	  er	  på	  udkig	  efter	  nye	  måder	  at	  udvikle	  og	  
forbedre	  arbejdsgange	  og	  produkter	  på	  -‐	  med	  respekt	  for	  både	  kvalitet	  og	  individer	  i	  
virksomheden.	  	  Resultaterne	  taler	  for	  sig	  selv.	  I	  dag	  er	  Orifarm	  den	  andenstørste	  leverandør	  af	  
parallelimporterede	  lægemidler	  i	  EU,	  og	  de	  står	  stærkt	  på	  markederne	  for	  generika	  i	  Norden.	  
Orifarm	  er	  blevet	  en	  international	  virksomhed,	  som	  opererer	  i	  Danmark,	  Norge,	  Sverige,	  Finland,	  
Tyskland	  og	  Tjekkiet.	  
	  
Besøg	  Orifarm	  og	  hør	  om	  hvordan	  man	  udvikler	  lægemidler	  og	  markedsfører	  dem	  –	  også	  så	  det	  
kommer	  forbrugeren	  til	  gavn.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  10.	  september	  kl.	  13.00	  –	  16.00	  
	   	   Orifarm	  

Energivej	  15,	  5260	  Odense	  S	  	   	  
	   	   Mødested:	  Receptionen	   	  
	  
	   	  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  2:	  NORD	  	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  Danmarks	  førende	  virksomhed	  indenfor	  affaldshåndtering	  
Ø Hør	  hvordan	  man	  bedst	  begår	  sig	  i	  den	  nationale	  og	  internationale	  miljødebat	  

	  

Bæredygtig	  Affaldshåndtering	  &	  Miljødebat	  hos	  NORD	  
	  
NORD	  leverer	  bæredygtige	  totalløsninger	  til	  indsamling,	  behandling	  og	  genanvendelse	  af	  farligt	  
affald.	  Vi	  behandler	  ca.	  200.000	  tons	  farligt	  affald	  hvert	  år.	  Vi	  minimerer	  industrielle	  
virksomheders	  risici	  og	  omdanner	  affald	  til	  fjernvarme	  og	  el	  samt	  genanvender	  olier,	  jern	  og	  
metaller.	  
	  	  
Vores	  hjemmemarked	  er	  Danmark,	  men	  vi	  ekspanderer	  -‐	  specielt	  i	  Norden.	  Vores	  målgruppe	  er	  
bl.a.	  proces-‐	  og	  produktionsvirksomheder,	  maritim	  industri,	  universiteter,	  hospitaler	  og	  
indsamlingsvirksomheder.	  
	  
Oplev	  en	  virksomhed,	  som	  er	  førende	  inden	  for	  bæredygtig	  affaldshåndtering	  og	  få	  indsigt	  i	  
hvordan	  man	  som	  virksomhed,	  der	  håndterer	  potentielt	  farligt	  affald,	  begår	  sig	  i	  såvel	  
lokalsamfundet	  som	  den	  nationale	  og	  internationale	  miljødebat.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  15.	  september	  kl.	  12.30	  –	  16.00	  
	   	   Nord	  

Lindholmvej	  3,	  5800	  Nyborg	  	   	  
	   	   Mødested:	  Receptionen	   	  
	  
	  
	   	  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  3:	  TV	  2	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  et	  af	  Danmarks	  dagsordensættende	  medier	  
Ø Få	  indblik	  i	  en	  spændende	  	  virksomhed,	  som	  lever	  af	  at	  arbejde	  med	  formidling	  

Formidling	  i	  Medieverdenen	  
TV2	  Danmark	  er	  en	  af	  landets	  største	  medievirksomheder.	  TV2	  gik	  i	  luften	  for	  første	  gang	  d.	  1.	  
oktober	  1988	  og	  har	  siden	  leveret	  nyheder,	  sport,	  underholdning	  og	  meget	  mere	  til	  danskerne.	  En	  
af	  hjørnestenen	  i	  TV2	  er	  den	  gode	  formidling.	  

Besøget	  på	  TV2	  begynder	  i	  biografen,	  hvor	  du	  hører	  om	  husets	  historie,	  organisation,	  public	  
service-‐forpligtelse,	  finansiering,	  programplanlægning,	  seertal,	  reklamer	  m.v.	  Seernes	  redaktør,	  
Lars	  Bennike	  kommer	  og	  holder	  et	  oplæg	  med	  efterfølgende	  debat.	  Derefter	  går	  turen	  til	  det	  store	  
aktualitetsstudie,	  hvorfra	  TV	  2	  blandt	  andet	  sender	  større	  sportsudsendelser	  og	  "Station	  2".	  Du	  
kommer	  til	  at	  se	  det	  nye	  nyhedsstudie	  og	  får	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  TV	  2	  formidler	  TV-‐programmer	  
til	  danskerne	  døgnet	  rundt.	   
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  21.	  september	  kl.	  13.00	  –	  15.00	  
	   	   TV2	  DANMARK	  A/S	  

Rugårdsvej	  25,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Hovedindgangen	  

	  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  4:	  BESTSELLER	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  en	  af	  Danmarks	  helt	  store	  mode	  virksomheder	  
Ø Hør	  hvordan	  formidling	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  hele	  vejen	  gennem	  BESTSELLERs	  værdikæde	  

	  

Design	  og	  Formidling	  BESTSELLER	  
	  
BESTSELLER	  er	  en	  familieejet	  mode-‐	  &	  accessories-‐virksomhed,	  der	  blev	  grundlagt	  i	  Danmark	  i	  
1975.	  I	  dag	  skaber	  BESTSELLER	  mode	  til	  kvinder,	  mænd,	  teenager	  og	  børn	  igennem	  tøjmærker	  
såsom	  JACK	  &	  JONES,	  SELECTED,	  VERO	  MODA,	  ONLY,	  PIECES,	  VILA,	  OBJECT,	  JUNAROSE,	  
MAMALICIOUS,	  NAME	  IT,	  OUTFITTERS	  NATION,	  Y.A.S	  og	  mange	  flere.	  	  
	  
Oplev	  en	  virksomhed,	  som	  er	  førende	  inden	  for	  mode	  i	  Danmark	  såvel	  som	  hele	  Europa.	  Få	  indsigt	  
i	  hvordan	  formidling	  spiller	  en	  vigtig	  rolle	  i	  en	  virksomheds	  værdikæde	  når	  alt	  fra	  design	  og	  indkøb	  
til	  salg	  og	  marketing	  skal	  spille	  sammen	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  23.	  september	  kl.	  12.30	  –	  16.00	  
	   	   BESTSELLER	  

Fredskovvej	  1,	  7330	  Brande	   	  
	   	   Mødested:	  Receptionen	   	  
	  
	   	   	  
	  
  
  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  5:	  DANFOSS	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  en	  af	  Danmarks	  førende	  koncerner	  indenfor	  mekaniske	  og	  elektroniske	  
komponenter	  og	  systemløsninger,	  eg.	  termostater	  til	  energiløsninger	  

Ø Hør	  hvilken	  rolle	  formidling	  spiller	  i	  Danfoss	  eg.	  i	  form	  af	  branding	  
	  

Kommunikation	  &	  Branding	  i	  Danfoss	  
	  
Danfoss	  er	  en	  dansk	  industrivirksomhed,	  som	  blev	  stiftet	  som	  Dansk	  Køleautomatik-‐	  og	  
Apparatfabrik	  i	  1933	  af	  ingeniør	  Mads	  Clausen,	  I	  dag	  er	  Danfoss	  en	  globalt	  førende	  virksomhed	  
med	  fokus	  på	  energibesparende	  løsninger,	  som	  nedbringer	  energiforbrug	  og	  omkostninger.	  
Virksomhedens	  brede	  vifte	  af	  produkter	  bruges	  indenfor	  flere	  forskellige	  områder,	  bl.a.	  nedkøling	  i	  
fødevareindustrien,	  air	  conditioning	  og	  varmeanlæg,	  styresystem	  i	  elektriske	  motorer	  m.fl.	  Med	  
hovedkontor	  i	  Nordborg,	  beskæftiger	  Danfoss	  ca.	  23.000	  mennesker	  og	  har	  salgsafdelinger	  i	  47	  
lande	  på	  verdensplan.	  	  
	  
Formidling	  spiller	  derfor	  en	  vital	  rolle	  i	  en	  virksomhed	  som	  Danfoss.	  På	  besøget	  hører	  du	  om	  
Danfoss’	  arbejde	  generelt	  samt	  får	  indblik	  i	  hvilken	  rolle	  kommunikation	  spiller	  i	  Danfoss,	  eg.	  i	  
form	  af	  branding.	  Besøget	  rundes	  af	  med	  en	  tur	  gennem	  produktionen	  og	  Mads	  Clausens	  gamle	  
kontor.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  28.	  september	  kl.	  13.00	  –	  16.00	  
	   	   Danfoss	  

Nordborgvej	  81,	  6430	  Nordborg	   	  
	   	   Mødested:	  Receptionen	   	  
	  
	   	   	  
	  
  
  



	  

SEMINAR	  E	  

FORMIDLINGSBESØG	  6:	  ORDBOGEN.COM	  
	  
	  
Seminar	  E	  består	  af	  en	  række	  forskellige	  virksomhedsbesøg.	  Du	  deltager	  i	  ét	  ud	  af	  alle	  	  formidlings-‐
besøg.	  Du	  vælger	  frit,	  men	  bemærk,	  at	  der	  er	  pladsbegrænsning	  på	  alle	  formidlingsbesøgene	  og	  at	  
pladserne	  fordeles	  efter	  først-‐til-‐mølle-‐princippet.	  
BEMÆRK:	  DER	  KAN	  KUN	  VÆLGES	  ÉT	  FORMIDLINGSBESØG!	  
	  

Ø Besøg	  en	  af	  Danmarks	  hurtigt	  voksende	  it-‐forlag	  
Ø Hør	  hvilken	  rolle	  formidling	  spiller	  i	  Ordbogen.com	  eg.	  i	  form	  af	  virksomhedsopstart	  og	  

produktudvikling	  
	  

Salg	  &	  Udvikling	  ved	  Ordbogen.com	  
	  
Ordbogen.com	  er	  et	  it-‐forlag.	  Grundlagt	  i	  2001	  er	  det	  på	  ganske	  få	  år	  lykkedes	  Ordbogen.com	  at	  
blive	  Danmarks	  største	  udbyder	  af	  onlineordbøger.	  Det	  er	  en	  innovativ	  virksomhed,	  men	  en	  
konstant	  fokus	  på	  nye	  behov	  og	  løsninger.	  

Ordbogen.com	  vil	  være	  det	  for	  menneskeheden	  inden	  for	  sprog,	  som	  Google	  er	  for	  
menneskeheden	  inden	  for	  søgning	  på	  nettet.	  Ordbogen.com	  vil	  hjælpe	  deres	  brugere	  med	  alt	  fra	  
ordbogsopslag	  til	  at	  lære	  nye	  sprog,	  forbedre	  deres	  nuværende	  sproglige	  færdigheder	  og	  forbedre	  
kommunikationen	  på	  tværs	  af	  sproglige	  og	  kulturelle	  barrierer	  –	  uanset	  om	  brugerne	  sidder	  ved	  
deres	  skrivebord	  i	  København,	  sidder	  i	  flyet	  til	  London,	  slentrer	  gennem	  Bangkok	  eller	  går	  i	  1.	  
klasse	  og	  skal	  til	  at	  lære	  engelsk.	  	  

Formidling	  spiller	  derfor	  en	  vital	  rolle	  i	  en	  virksomhed	  som	  Ordbogen.com.	  På	  besøget	  hører	  du	  
om	  hvordan	  Ordbogen.com	  arbejder	  med	  alt	  fra	  forretningsdrift	  og	  udvikling	  af	  nye	  og	  fremtidige	  
it-‐løsninger	  til	  salg	  og	  marketing.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  1.	  oktober	  kl.	  13.00	  –	  16.00	  
	   	   Ordbogen.com	  

Billedskærervej	  8,	  5230	  Odense	  M	   	  
	   	   Mødested:	  Hovedindgangen	   	  
	  
	   	   	  
	  
  
	    



	  

SEMINAR	  F	  

BLIV	  TALER	  
	  

Ø Hvordan	  strukturerer	  man	  bedst	  muligt	  indholdet	  i	  en	  mundlig	  præsentation?	  
Ø Hvordan	  fremføre	  man	  bedst	  sig	  selv	  og	  ens	  fagstof	  således	  ens	  pointer	  brænder	  igennem?	  	  
Ø Bliv	  bevidst	  om	  hvordan	  krop	  og	  tale	  hænger	  sammen	  

	  
Vi	  fortsætter	  med	  Seminar	  F,	  som	  er	  en	  workshop	  om	  retorik	  og	  kropslighed.	  Seminaret	  giver	  dig	  
værktøjer	  til	  at	  strukturere	  dit	  faglige	  indhold	  og	  bedst	  muligt	  verbalt	  og	  kropsligt	  formidle	  dine	  
pointer,	  og	  dermed	  brænde	  igennem	  som	  taler.	  
	  

Bliv	  Taler	  
v/Linda	  Greve	  &	  Helga	  Halkjær,	  BlivTaler	  
	  
Når	  du	  skal	  præsentere	  er	  der	  to	  ting,	  du	  skal	  have	  særligt	  fokus	  på:	  hvad	  du	  vil	  sige	  og	  hvordan	  du	  
vil	  sige	  det.	  Denne	  workshop	  tager	  udgangspunkt	  i	  de	  to	  dele.	  Hvordan	  man	  komponerer	  det	  gode,	  
interessante,	  troværdige	  oplæg,	  og	  hvordan	  man	  så	  får	  kroppen,	  stemmen	  og	  nerverne	  til	  at	  
arbejde	  sammen	  med	  det	  gode	  budskab.	  
	  
I	  bliver	  delt	  i	  to	  grupper	  og	  hver	  gruppe	  kommer	  igennem	  dels	  en	  "sådan	  forbereder	  du	  dit	  
oplæg"-‐workshop	  og	  dels	  en	  "sådan	  forbereder	  du	  din	  krop"-‐workshop.	  Når	  du	  ved	  hvad	  du	  vil	  
sige	  og	  hvordan	  du	  skal	  levere	  dit	  budskab,	  får	  du	  bedre	  oplevelser	  og	  bedre	  resultater.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN:	   Tirsdag	  d.	  20.	  oktober	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  	  
	   Middelfart	  Gymnasium	  
	   Østre	  Hougvej	  97,	  5500	  Middelfart	  
	  
JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  22.	  oktober	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  
	   Vejle	  Tekniske	  Gymnasium	  

Strandgade	  3,	  7100	  Vejle	  
	   	  



	  

SEMINAR	  G	  

VISUEL	  FORMIDLING	  
	  

Ø Hvordan	  understøtte	  visuelle	  elementer	  bedst	  faglige	  pointer?	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  metoder	  og	  værktøjer	  til	  bedst	  muligt	  at	  anvende	  visuel	  formidling	  i	  såvel	  

mundtlige	  præsentationer	  som	  skriftlige	  opgaver.	  
	  
Vi	  slutter	  efteråret	  af	  med	  Seminar	  G,	  som	  er	  en	  workshop	  om	  hvordan	  du	  mest	  optimalt	  benytter	  
dig	  af	  visuel	  formidling	  i	  såvel	  mundtlige	  præsentationer	  som	  skriftlige	  opgaver	  for	  bedst	  muligt	  at	  
underbygge,	  understrege	  og	  fremhæve	  dine	  faglige	  pointer.	  
	  

Visuel	  Formidling	  
v/Dan	  Mønster,	  Leder	  af	  Cognition	  and	  Behavior	  Lab,	  Aarhus	  Universitet	  
	  
En	  præsentation	  og	  fremstilling	  af	  en	  problemstilling	  –	  hvad	  enten	  mundtlig	  eller	  skriftlig,	  er	  
meget	  mere	  end	  ordet.	  Visuel	  formidling	  –	  i	  form	  af	  grafisk	  fremstilling,	  brug	  af	  billeder,	  grafer,	  
tabeller	  og	  meget	  mere,	  spiller	  en	  stor	  rolle	  i	  alle	  former	  for	  præsentationer.	  
	  
I	  denne	  workshop	  får	  du	  begreber,	  metoder	  og	  værktøjer,	  der	  kan	  hjælpe	  dig	  til	  bedst	  muligt	  at	  
anvende	  visuel	  formidling	  til	  at	  understøtte	  mundtlige	  præsentationer	  og	  skriftlige	  opgaver.	  Du	  vil	  
bl.a.	  blive	  introduceret	  for	  relevante	  principper	  fra	  perceptionspsykologien,	  få	  værktøjerne	  til	  at	  
skelne	  mellem	  visuel	  formidling	  anvendt	  explorativt	  og	  formidlende	  samt	  få	  værktøjer	  til	  selv	  at	  
arbejde	  med	  visuel	  formidling	  som	  en	  proces	  med	  flere	  faser.	  Alt	  sammen	  med	  det	  formål	  at	  gøre	  
dig	  i	  stand	  til	  at	  anvende	  visuel	  formidling	  i	  dine	  præsentationer	  af	  fagstof	  optimalt.	  
	  
I	  workshoppen	  veksles	  mellem	  oplæg	  og	  gruppearbejde.	  Oplæggene	  introducerer	  teori,	  begreber	  
og	  metoder	  krydret	  med	  eksempler	  fra	  forskellige	  discipliner,	  mens	  du	  igennem	  gruppearbejde	  får	  
anledning	  til	  at	  anvende	  det	  lærte	  med	  udgangspunkt	  i	  dine	  egne	  problemstillinger.	  	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN:	   Tirsdag	  d.	  10.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  	  
	   Tornbjerg	  Gymnasium 	  
	   Skærmhatten	  15,	  5220	  Odense	   	  
	  
JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  12.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  
	   Aabenraa	  Statsskole 	  

Forstalle	  14,	  6200	  Aabenraa 	  



	  

SEMESTERAFSLUTNING	  

NETVÆRKSKVOTIENT	  
	  
	  

Ø Inspirerende	  og	  motiverende	  foredrag	  om	  NQ	  fremfor	  IQ.	  
Ø Socialt	  samvær	  med	  alle	  Akademiets	  elever.	  

	  
Semesterafslutningen	  er	  et	  julearrangement,	  som	  åbner	  med	  et	  spændende	  og	  udfordrende	  
foredrag	  om	  forandring	  ved	  iværksætter,	  forfatter	  og	  ekspert	  i	  sociale	  medier	  Jacob	  Bøtter.	  Efter	  
foredraget	  vil	  der	  være	  lidt	  godt	  at	  spise	  samt	  masser	  af	  mulighed	  for	  socialt	  samvær	  –	  hygge,	  snak	  
spil	  m.m.	  Deltagelse	  er	  frivillig,	  men	  vi	  håber	  du	  kommer	  og	  er	  med	  til	  at	  sige	  tak	  for	  dette	  
semester!	  
	  

NQ	  –	  NETVÆRKSKVOTIENT	  
v/Iværksætter,	  forfatter	  og	  ekspert	  i	  sociale	  medier	  Jacob	  Bøtter	  

Et	  foredrag	  om	  involvering	  med	  sociale	  medier	  

I	  en	  verden	  med	  stigende	  kompleksitet	  spiller	  din	  IQ	  en	  stadig	  mindre	  rolle.	  I	  stedet	  er	  det	  din	  NQ	  -‐	  
din	  netværkskvotient	  -‐	  der	  afgør	  hvor	  godt	  du	  og	  din	  virksomhed	  klarer	  sig.	  Det	  er	  udgangspunktet	  
for	  dette	  foredrag,	  hvor	  Jacob	  Bøtter	  præsenterer	  mindst	  10	  gode	  idéer	  til,	  hvordan	  du	  kan	  
involvere	  dig	  med	  sociale	  medier	  på	  en	  anderledes	  og	  værdifuld	  måde.	  

Et	  værdiskabende	  foredrag	  som	  ikke	  blot	  sætter	  fokus	  på	  brugen	  af	  sociale	  medier,	  men	  også	  er	  et	  
varsel	  om	  en	  ny	  tid,	  en	  ny	  type	  medarbejdere	  og	  en	  ny	  type	  ledere	  der	  i	  langt	  højere	  grad	  tænker	  
passion,	  mening	  og	  samfundsansvar	  ind	  i	  deres	  måde	  at	  skabe	  vækst	  og	  virksomheder	  på.	  

Hør	  Jacob	  Bøtter,	  og	  bliv	  udfordret	  på	  de	  nyeste	  sociale	  mediers	  muligheder,	  i	  en	  fremtid	  hvor	  
man	  skal	  gøre	  sig	  fortjent	  til	  at	  være	  kunde	  -‐	  eller	  rettere	  kunne	  bevæge	  sig	  fra	  at	  være	  kunde	  til	  
ven.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  26.	  november	  kl.	  17.00	  –	  20.00	  
	   	   Inkl.	  spisning,	  hvor	  Akademiet	  giver	  mad 	  
	   	   Fredericia	  Gymnasium	  
	   	   Nørrebrogade	  88,	  7000	  Fredericia	  
	   	   	   	  
	   	   PLADSER:	  Alle	  
	  
	   	  



	  

FRIVILLIGE	  AKTIVITETER	  

ODENSE	  TEATER	  
	  

Ø Besøg	  Odense	  Teater	  og	  bliv	  klogere	  på	  dramaturgi	  og	  skuespil	  
Ø Oplev	  prøveforløb,	  snak	  med	  dramaturg	  og	  skuespiller	  og	  se	  en	  forestillingen	  ”Den	  

Vægelsindede”	  

Den	  Vægelsindede	  
v/Odense	  Teater	  
	  
Kom	  med	  bag	  om	  scenetæppet	  på	  Odense	  Teater	  og	  ind	  under	  huden	  på	  teaterverdenen.	  Med	  
afsæt	  i	  Holbergs	  klassiske	  forvekslingskomedie	  oplever	  du,	  hvordan	  dramaturger,	  professionelle	  
skuespillere	  og	  instruktører	  arbejder	  med	  processen	  fra	  et	  klassisk	  manuskript	  til	  sceneprøver	  og	  
en	  moderne	  forestilling.	  
Denne	  aktivitet	  er	  to-‐delt	  og	  foregår	  over	  2	  dage.	  Den	  første	  dag	  er	  et	  besøg	  på	  teatret,	  hvor	  du	  
først	  overværer	  sceneprøverne	  og	  bagefter	  får	  mulighed	  for	  at	  tale	  med	  dramaturg	  Mathias	  
Rosenkrands	  Bech	  og	  skuespiller	  Rikke	  Lylloff.	  Hør	  om	  hvordan	  de	  arbejder	  med	  stykket	  fra	  den	  
store	  helhed	  til	  den	  aller	  mindste	  detalje.	  Den	  anden	  dag	  oplever	  du	  det	  færdige	  produkt,	  når	  vi	  
ser	  den	  færdige	  forestilling.	  
To	  af	  Danmarks	  sjoveste	  kvinder,	  Louise	  Mieritz	  og	  Ditte	  Hansen,	  har	  skrevet	  en	  forrygende	  ny	  
version	  af	  Holbergs	  klassiske	  forvekslingskomedie	  fyldt	  med	  intriger	  og	  kærlighed.	  
Den	  ekstravagante	  modeskaber	  Lulu	  er	  indbegrebet	  af	  vægelsind.	  I	  en	  konstant	  vekslen	  mellem	  
fitnessfanatisme	  og	  junkfoodafhængighed,	  køligt	  overblik	  og	  skingrende	  hysteri	  skifter	  hun	  
personlighed	  i	  ét	  væk.	  Snart	  er	  hun	  en	  bly	  viol,	  snart	  er	  hun	  en	  sexkilling.	  
Som	  en	  magnet	  både	  frastøder	  og	  tiltrækker	  Lulu	  alverdens	  mænd,	  og	  da	  kokken	  Peter	  og	  roeren	  
Michael	  bliver	  skrottet	  af	  Pia	  og	  Mia,	  hvirvles	  de	  alle	  ind	  i	  Lulus	  djævelsk	  vægelsindede	  spil.	  
Hendes	  væsen	  tiltrækker	  også	  den	  fascinerede	  hjerneforsker	  Janus,	  som	  måske,	  måske	  ikke,	  ender	  
med	  at	  forstå	  hende.	  På	  bedste	  Holberg-‐manér	  er	  forviklingerne	  mange,	  før	  kærlighedskabalen	  
kan	  gå	  op	  i	  Den	  Vægelsindede.	  
	  
FAKTA:	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  13.	  august	  kl.	  17.00	  –	  19.00	  

Ingen	  spisepause	  
	   	   Odense	  Teater	  	  

Jernbanegade	  21,	  5000	  Odense	  C	  
	   	   Mødested:	  Foran	  hovedindgangen	  
 	  

Torsdag	  d.	  8.	  september	  kl.	  19.30	  –	  22.00 	  
Ingen	  spisepause	  

	   	   Odense	  Teater	  	  
Jernbanegade	  21,	  5000	  Odense	  C	  

	   	   Mødested:	  Foran	  hovedindgangen	  
	  
PLADSER:	  20	  



	  

INTERNATIONAL	  STORY	  TELLING	  DAYS	  1	  
	  

Ø Oplev	  historiefortælling	  i	  verdensklasse	  
	  
Vigga	  Bro,	  Richard	  Martin	  &	  Laura	  Simms	  
v/Odense	  Bys	  Museer	  
	  
H.	  C.	  Andersen	  var	  ikke	  alene	  en	  enestående	  forfatter	  og	  billedkunstner.	  Han	  var	  også	  en	  
fabelagtig	  fortæller.	  Derfor	  fejrer	  Odense	  Bys	  Museer	  fortællekunsten	  for	  tredje	  år	  i	  træk.	  Som	  en	  
del	  af	  H.	  C.	  Andersen	  Festivals	  gæster	  fem	  fremragende	  fortællere	  Odense	  for	  at	  bidrage	  med	  
fortællinger	  fra	  hele	  verden,	  og	  denne	  aften	  har	  du	  mulighed	  for	  at	  opleve	  tre	  af	  dem.	  Temaet	  er	  
”Tingenes	  Magi”.	  
	  
17.00-‐18.00	  	  Vigga	  Bro:	  Når	  verden	  er	  magisk	  
18.30-‐19.30	  	  Richard	  Martin:	  The	  wounded	  selkie	  and	  other	  tales	  of	  magic	  from	  around	  the	  world	  
20.00-‐21.00	  	  Laura	  Simms:	  What	  a	  beautiful	  road.	  Fairytales	  from	  Jewish	  Kurdish	  Iraq,	  an	  	  

Andersen	  story	  and	  tales	  about	  telling	  stories	  in	  difficult	  situations	  
	  
Vigga	  Bro	  	  
Vigga	  Bro	  er	  kendt	  og	  elsket	  rundt	  om	  i	  hele	  Danmark	  som	  historiefortæller	  og	  skuespiller.	  	  
	  
Richard	  Martin	  
Richard	  Martin	  was	  born	  in	  England	  and	  studied	  history	  and	  politics	  at	  Liverpool	  University.	  He	  
settled	  in	  Germany	  in	  1976,	  where	  he	  has	  since	  worked	  as	  a	  storyteller	  with	  a	  great	  interest	  in	  
storytelling	  as	  a	  learning	  tool	  for	  children	  and	  adults.	  He	  has	  performed	  and	  held	  storytelling	  
workshops	  at	  universities	  and	  teatcher	  conferences	  in	  places	  such	  as	  Sweden,	  Singapore,	  Austria,	  
Germany,	  England,	  Italy,	  India	  and	  Hong	  Kong.	  
	  
Laura	  Simms	  
Award	  winning	  American	  storyteller	  and	  writer	  Laura	  Simms	  is	  based	  in	  New	  York	  and	  has	  
performed	  as	  diverse	  places	  as	  the	  Barbican	  Theater	  in	  London,	  The	  Khan	  Theatre	  in	  Jerusalem	  
and	  jungle	  villages	  in	  the	  Phillippines.	  As	  a	  spokesperson	  for	  storytelling,	  she	  makes	  keynote	  
speeches	  and	  workshops	  at	  conferences	  and	  universities	  around	  the	  World.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  18.	  august	  kl.	  17.00	  –	  21.00 	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Børnekulturhuset	  Fyrtøjet	  

Hans	  Jensens	  Stræde	  21,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Hovedindgangen	   	  

PLADSER:	  15  
  



	  

INTERNATIONAL	  STORY	  TELLING	  DAYS	  2	  
	  

Ø Oplev	  historiefortælling	  i	  verdensklasse	  
	  
Ragnhild	  A.	  Mørch,	  Niall	  de	  Burca	  &	  Laura	  Simms	  
v/Odense	  Bys	  Museer	  
	  

H.	  C.	  Andersen	  var	  ikke	  alene	  en	  enestående	  forfatter	  og	  billedkunstner.	  Han	  var	  også	  en	  
fabelagtig	  fortæller.	  Derfor	  fejrer	  Odense	  Bys	  Museer	  fortællekunsten	  for	  tredje	  år	  i	  træk.	  Som	  en	  
del	  af	  H.	  C.	  Andersen	  Festivals	  gæster	  fem	  fremragende	  fortællere	  Odense	  for	  at	  bidrage	  med	  
fortællinger	  fra	  hele	  verden,	  og	  denne	  aften	  har	  du	  mulighed	  for	  at	  opleve	  tre	  af	  dem.	  Temaet	  er	  
”Tingenes	  Magi”.	  
	  

17.00-‐18.00	  	  Ragnhild	  A.	  Mørch:	  Multiplicity	  –	  to	  be	  as	  well	  as	  oneself.	  A	  mix	  of	  magical	  myths	  and	  	  
fairytales	  with	  not	  so	  daily	  life	  anecdotes	  

18.30-‐19.30	  	  Niall	  de	  Burca:	  A	  good	  word	  never	  broke	  a	  tooth!	  Celtic	  tales	  and	  other	  Stories	  
20.00-‐21.00	  	  Laura	  Simms:	  A	  Theatre	  of	  Wild	  Mercy.	  A	  Seneca	  Myth,	  an	  African	  Tale,	  Persian	  	  

stories	  and	  a	  childhood	  story	  about	  growing	  up	  after	  the	  Holocaust	  in	  Brooklyn	  
	  

Ragnhild	  A.	  Mørch	  
Norwegian	  storyteller	  and	  actor	  Ragnhild	  A.	  Mørch	  has	  studied	  theater,	  storytelling	  and	  
pantomime	  in	  England	  and	  Norway.	  She	  has	  been	  involved	  with	  projects	  with	  the	  BBC	  and	  NRK	  
and	  has	  directed	  large	  scale	  theatre	  plays.	  	  
	  

Niall	  de	  Burca	  
Niall	  de	  Burca	  is	  one	  of	  Ireland’s	  finest	  storytellers.	  He	  has	  featured	  in	  theatre,	  radio	  and	  
performed	  at	  festivals	  all	  over	  the	  world	  -‐	  from	  Tehran	  to	  Argentina.	  Niall	  spent	  many	  years	  living	  
in	  New	  Zealand.	  His	  life	  as	  a	  modern	  emigrant	  and	  experiences	  with	  the	  Maori	  culture	  have	  
melted	  together	  with	  his	  deep	  insight	  in	  traditional	  Irish	  storytelling	  into	  a	  unique	  performance	  
style.	  
	  

Laura	  Simms	  
Award	  winning	  American	  storyteller	  and	  writer	  Laura	  Simms	  is	  based	  in	  New	  York	  and	  has	  
performed	  as	  diverse	  places	  as	  the	  Barbican	  Theater	  in	  London,	  The	  Khan	  Theatre	  in	  Jerusalem	  
and	  jungle	  villages	  in	  the	  Phillippines.	  As	  a	  spokesperson	  for	  storytelling,	  she	  makes	  keynote	  
speeches	  and	  workshops	  at	  conferences	  and	  universities	  around	  the	  World.	  

FAKTA: 	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  20.	  august	  kl.	  17.00	  –	  21.00 	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Børnekulturhuset	  Fyrtøjet	  

Hans	  Jensens	  Stræde	  21,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Hovedindgangen	   	  

PLADSER:	  15  
  



	  

OFF15:	  OFF	  i	  40	  år	  
	  

Ø Ulrich	  Breuning	  placerer	  ”Panserkrydseren	  Potemkin”	  i	  et	  filmhistorisk	  perspektiv	  
Ø Kapelmester	  Lars	  Fjeldmose	  lægger	  sin	  egen	  revolutionskomposition	  under	  billederne	  

	  

Snak	  &	  Film	  –	  Den	  Gamle	  Biograf	  	  
v/OFF15	  

Det	  er	  i	  dette	  OFF-‐jubilæumsår	  90	  år	  siden,	  at	  Panserkrydseren	  Potemkin	  kløvede	  
celluloidbølgerne	  for	  første	  gang.	  Og	  jubilæet	  er	  dobbelt,	  for	  det	  skelsættende	  filmmesterværk	  
skildrer	  begivenheder,	  der	  fandt	  sted	  for	  110	  år	  siden	  i	  1905.	  Panserkrydserens	  besætning	  gjorde	  
mytteri	  mod	  afstumpede	  officerer	  og	  blev	  en	  del	  af	  den	  sovjetiske	  revolutionsmytologi.	  Det	  er	  ikke	  
muligt	  i	  få	  ord	  at	  beskrive	  Eisensteins	  værks	  betydning	  for	  filmhistorien.	  Panserkrydseren	  
Potemkin	  er	  en	  guldrandet	  klassiker,	  som	  med	  sin	  dristige	  og	  eksplicitte	  montage	  satte	  en	  ny	  
standard	  for	  filmkunsten.	  Scenen	  fra	  Richelieu-‐trappen	  i	  Odessa	  ved	  Sortehavet	  er	  formodentlig	  
verdens	  mest	  berømte	  filmcitat.	  	  

Den	  gamle	  biografs	  mangeårige	  directeur,	  Ulrich	  Breuning	  placerer	  filmen	  i	  et	  filmhistorisk	  
perspektiv	  og	  sætter	  stemningen	  til	  skumsprøjt,	  sund	  autoritetstrods	  og	  knyttede	  næver.	  
Kapelmester	  Lars	  Fjeldmose	  lægger	  sin	  egen	  revolutionskomposition	  under	  billederne.	  
Filmhistoriker	  Ulrich	  Breuning	  og	  pianist/komponist	  Lars	  Fjeldmose	  har	  dannet	  par	  siden	  OFF93.	  

FAKTA: 	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  24.	  august	  kl.	  16.00	  –	  18.00 	  

Pejsestuen	  på	  Kulturmaskinen	  
Farvergården	  7,	  5000	  Odense	  C	  	  
Mødested:	  Hovedindgangen	   	  
	  
PLADSER:	  15	  	  
	  

	  
	  

	   	  



	  

OFF15:	  Verdens	  bedste	  venner	  
	  

Ø Mød	  Alison	  Norrington	  som	  er	  forfatter,	  producer,	  konsulent	  og	  underviser	  i	  transmedial	  
historiefortælling	  

Ø En	  snak	  om	  tværmedialitet	  
	  

Historiefortælling	  på	  tværs	  af	  medier	  med	  Alison	  Norrington	  	  
v/OFF15	  

Master	  class:	  Tænk	  ikke	  på	  det	  som	  en	  film	  –	  tænk	  på	  det	  som	  en	  platform!	  

Hvorfor	  tværmedialitet?	  Fortæl	  historier	  på	  så	  mange	  måder	  og	  så	  mange	  steder	  som	  muligt	  –	  få	  
et	  større	  publikum	  og	  tjen	  flere	  penge!	  

Underholdningsbranchens	  brug	  af	  historiefortælling	  udvikler	  sig	  konstant,	  og	  antager	  stadig	  mere	  
forskelligartede	  former	  hvert	  år,	  efterhånden	  som	  publikum	  får	  større	  og	  større	  indflydelse	  på	  
hvor	  og	  hvornår	  historier	  skal	  fortælles.	  Men	  hvordan	  skaber	  man	  en	  fortælling	  eller	  en	  verden,	  
der	  kan	  bevæge	  sig	  på	  tværs	  af	  publikummer,	  medieplatforme	  og	  tidslinjer?	  Alison	  Norrington	  er	  
Transmedia	  Producer	  &	  Storyteller	  og	  hun	  har	  svaret	  på,	  hvordan	  man	  går	  kreativt	  til	  den	  
tværmediale	  fortælling	  i	  fremtiden.	  

Alison	  Norrington	  er	  forfatter,	  producer,	  konsulent	  og	  underviser	  i	  transmedial	  historiefortælling.	  
Hun	  er	  medlem	  af	  det	  internationale	  Academy	  of	  Television	  Arts	  &	  Sciences	  og	  The	  Writers	  Guild	  
of	  Great	  Britain.	  

FAKTA: 	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  26.	  august	  kl.	  10.00	  –	  13.00 	  

TEATER95b	  
Vestergade	  95b,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Hovedindgangen	   	  
	  
PLADSER:	  15	  	  
	  

	  
	  

	   	  



	  

OFF15:	  I	  krig	  og	  kærlighed	  
	  

Ø Mød	  Ellen	  Hillingsø	  og	  Chris	  Petersen	  
Ø En	  snak	  om	  stil	  og	  mode	  samt	  rundvisning	  på	  udstillingen	  

	  
	  
Snak	  &	  Film	  &	  Udstilling	  –	  Drømmen	  om	  det	  perfekte	  hos	  BRANDTS	  	  
v/OFF15	  
	  
Ellen	  Hillingsø	  har	  en	  dyb	  kærlighed	  til,	  og	  fascination	  af,	  mode.	  Mød	  hende	  når	  hun	  får	  besøg	  af	  
en	  af	  Danmarks	  dygtigste	  modeformidlere,	  Chris	  Pedersen.	  Chris	  er	  tidligere	  redaktionschef	  på	  
modemagasinet	  COVER,	  han	  har	  skabt	  programrækken	  Danmarks	  unikke	  stilikoner	  på	  DRK,	  han	  
har	  været	  smagsdommer	  og	  han	  er	  snart	  aktuel	  med	  en	  dokumentarserie	  om	  afrikansk	  mode	  på	  
DRK.	  Derudover	  er	  han	  kurator	  på	  udstillingen	  Danish	  Fashion	  Now	  på	  Brandts.	  	  

Udover	  en	  snak	  om	  stil	  og	  mode,	  vil	  Chris	  vise	  os	  rundt	  på	  udstillingen	  og	  fortælle	  om	  designernes	  
inspiration,	  de	  tanker,	  han	  gjorde	  sig	  om	  udvalget	  til	  udstillingen,	  og	  hans	  egen	  stil.	  

Aftenen	  byder	  også	  på	  visning	  af	  dokumentarfilmen	  Iris,	  der	  tegner	  et	  portræt	  af	  stilikonet	  Iris	  
Apfel,	  som	  i	  en	  alder	  af	  97	  formår	  at	  give	  den	  mest	  hærdede	  stylist	  kamp	  til	  den	  kreative	  streg.	  
	  

FAKTA: 	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  26.	  august	  kl.	  18.00	  –	  20.00 	  

Brandts	  
Brandts	  Torv	  1,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Hovedindgangen	   	  
	  
PLADSER:	  15	  	  
	  

	  

	  
	   	  



	  

OUH	  
	  

Ø Besøg	  Odense	  Universitetshospital	  og	  hør	  om	  arbejdet	  	  i	  sundhedssektoren.	  
Ø Fire	  afdelinger	  åbner	  dørene	  og	  giver	  et	  indblik	  i	  deres	  arbejde	  og	  forskning.	  

Odense	  Universitetshospital	  
v/Klinisk	  lektor	  Malene	  Grubbe	  Hildebrandt	  m.fl,	  SDU	  ved	  OUH	  
	  
Vi	  besøger	  Odense	  Universitetshospital,	  hvor	  du	  får	  mulighed	  for	  at	  se	  to	  af	  fire	  afdelinger	  og	  
møde	  personalet	  og	  forskere.	  De	  fire	  afdelinger*,	  som	  du	  har	  mulighed	  for	  at	  opleve	  er:	  
	  
Afdelingen	  for	  Strålebehandling	  –	  her	  ser	  du	  udstyret,	  som	  bruges	  til	  moderne	  stråleterapi	  af	  
cancer,	  hører	  om	  avanceret	  billedbehandling	  og	  dosimetri	  og	  møder	  læger	  samt	  strålefysikere.	  
	  

Nuklearmedicinsk	  Afdeling	  –	  her	  oplever	  du	  isotoplaboratoriet	  og	  cyclotronen,	  hvor	  afdelingen	  
fremstiller	  de	  kortlivede	  isotoper	  samt	  hører	  om	  PET-‐skanning	  og	  PET-‐CT-‐skanning.	  Du	  får	  
mulighed	  for	  at	  møde	  afdelingens	  læger	  og	  radiokemikere.	  
	  

Klinisk	  Immunologisk	  Afdeling	  –	  kendes	  af	  de	  fleste	  som	  "Blodbanken".	  Afdelingen	  fremstiller	  en	  
række	  præparater	  fra	  donorblodet	  og	  forsker	  indenfor	  immunsygdomme.	  Du	  møder	  nogle	  af	  
afdelingens	  læger	  og	  ser	  det	  avancerede	  udstyr.	  
	  

Klinik	  for	  Molekylær	  Endokrinologisk	  Behandling	  –	  i	  daglig	  tale	  "stamcellelaboratoriet".	  Her	  
oplever	  du	  et	  moderne	  forskningslaboratorium	  og	  møder	  nogle	  af	  de	  Ph.d.-‐studerende.	  
	  

Besøget	  slutter	  i	  plenum	  med	  lidt	  at	  spise	  og	  mulighed	  for	  at	  stille	  supplerende	  spørgsmål	  til	  
afdelingerne.	  	  
	  
*Der	  tages	  forbehold	  for	  ændringer	  i	  de	  deltagende	  afdelinger.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  1.	  september	  kl.	  15.00	  –	  19.00  
	   	   Inkl.	  spisepause,	  hvor	  SDU	  giver	  sandwich	  
	   	   Det	  Sundhedsvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  på	  OUH	  

J.	  B.	  Winsløws	  Vej	  19,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	   	  

	  
	   	   PLADSER:	  40	  
  	  	  	  	  	  	   	  



	  

FLASKERAKETTERNES	  ILDDÅB	  
	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvad	  de	  ingeniørstuderende	  fra	  Fysik	  og	  Teknologi	  beskæftiger	  sig	  med.	  
Ø Spændende	  workshop	  om	  flaskeraketters	  fysik,	  matematik	  og	  teknik.	  

	  
Skyd	  med	  Flaskeraketter	  
v/Teknisk	  Fakultet,	  SDU	  
	  
Kom	  til	  flaskeraketternes	  ilddåb.	  Ingeniørstuderende	  fra	  Fysik	  og	  Teknologi	  vil	  sammen	  med	  dig	  
bygge	  en	  raket	  -‐	  og	  selvfølgelig	  skal	  du	  fyre	  den	  af	  og	  lave	  beregninger	  til	  forbedring.	  Udover	  en	  
introduktion	  til	  raketternes	  matematik	  og	  mekanik,	  vil	  du	  få	  mere	  at	  vide	  om	  fysikken	  bag,	  som	  
f.eks.	  impulsbesvarelse,	  ballistiske	  parabler,	  tryk,	  luftmodstand	  og	  forholdet	  mellem	  hastighed,	  
acceleration	  og	  position.	  Matematikken	  dækker	  bl.a.	  integration	  og	  differentiering	  samt	  vektorer	  i	  
planet.	  	  

Workshoppen	  giver	  dig	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  med	  matematik	  og	  fysik	  i	  praksis.	  Du	  vil	  opleve,	  
hvordan	  ingeniørstuderende	  arbejder	  og	  kan	  ”lege”	  med	  teorierne	  i	  praksis.	  
	  
Bemærk:	  Denne	  aktivitet	  forudsætter	  kendskab	  til	  integralregning.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  3.	  september	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  hvor	  SDU	  giver	  sandwich	  
	   	   Det	  Tekniske	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  

PLADSER:	  25	  
	   	  



	  

PSYKOLOGI	  
	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  psykologiens	  verden	  –	  i	  teori	  og	  praksis	  
Ø Hvordan	  fungerer	  den	  menneskelige	  psyke?	  

	  
Psykologi	  som	  Videnskab	  
v/Cand.stud	  Sarah	  Andersen,	  Psykologi,	  SDU	  

Hvorfor	  tænker	  vi,	  som	  vi	  tænker,	  og	  hvorfor	  handler	  vi,	  som	  vi	  gør?	  På	  denne	  aktivitet	  ser	  vi	  
nærmere	  på	  psykologiens	  paradigmer	  og	  videnskabelig	  udgangspunkt.	  

Udover	  at	  blive	  præsenteret	  for	  de	  vigtigste	  milepæle	  inden	  for	  psykologisk	  forskning	  såsom	  
kognitionspsykologi,	  socialpsykologi	  og	  klinisk	  psykologi,	  vil	  du	  i	  workshoppen	  blive	  udfordret	  på	  
dine	  egne	  forudantagelser	  om	  psykologi	  samt	  få	  mulighed	  for	  at	  prøve	  kræfter	  med	  teoretisk	  
casearbejde.	  

Du	  vil	  få	  indsigt	  i,	  hvordan	  mennesket	  danner	  mening	  af	  sine	  omgivelser,	  hvordan	  individet	  
påvirkes	  af	  andre	  samt	  hvilke	  bagvedliggende	  faktorer,	  der	  knytter	  sig	  til	  psykiatriske	  diagnoser.	  
Gennem	  dette	  vil	  du	  opleve,	  hvordan	  psykologistuderende	  arbejder	  med	  teori,	  og	  hvad	  der	  
kendetegner	  psykologisk	  praksis.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  16.	  september	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Sundhedsvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  

PLADSER:	  30	  
	   	  



	  

BRANDTS	  
	  

Ø Kom	  under	  huden	  på	  kunsten	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  kunsten	  praktisk,	  kreativt	  og	  innovativt	  set	  

	  
Yue	  Min	  Jun	  –	  The	  Nightingale	  
v/Louise	  Russo,	  Brandts	  
	  
Smilende	  ansigter	  lyser	  os	  i	  møde	  fra	  alle	  sider	  i	  den	  kinesiske	  kunstner	  Yue	  Minjuns	  
farvestrålende	  malerier	  og	  skulpturer.	  Men	  ler	  ansigterne	  med	  os	  –	  eller	  ler	  de	  ad	  os?	  
	  
I	  Kina	  er	  der	  i	  løbet	  af	  de	  senere	  år	  blomstret	  en	  stor	  og	  mangfoldig	  kunstscene	  frem	  med	  en	  
række	  internationalt	  succesfulde	  navne,	  heriblandt	  Yue	  Min	  Jun.	  I	  sine	  værker	  reflekterer	  han	  
blandt	  andet	  over	  forholdet	  mellem	  nation	  og	  individ,	  tradition	  og	  forandring.	  Og	  med	  pop-‐
kunstens	  og	  tegneseriens	  enkle	  virkemidler	  skaber	  han	  billeder,	  der	  både	  forfører	  og	  forvirrer	  
publikum.	  For	  hvorfor	  smiler	  manden	  på	  billedet	  så	  bredt?	  
	  
Vi	  gennemgår	  udstillingens	  værker	  med	  en	  kunsthistorisk	  og	  æstetisk	  vinkel	  og	  
diskuterer	  det	  konceptuelle	  og	  kunsten.	  Arrangementet	  starter	  med	  en	  dialogbaseret	  omvisning	  I	  
udstillingen,	  hvorefter	  I	  i	  mindre	  grupper	  får	  nogle	  mindre	  opgave.	  Efterfølgende	  arbejder	  vi	  
videre	  i	  værkstedet	  med	  kreative	  processer.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  24.	  september	  kl.	  16.00	  –	  19.00 	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Brandts	  13 	  

Jernbanegade	  13,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Billetsalget	   	  

	  

PLADSER:	  30 	  
	   	  



	  

FYSIK	  &	  TEKNOLOGI	  CAMP	  
	  

Ø Deltag	  i	  en	  spændende	  weekend	  med	  faglighed	  og	  leg	  
Ø Lav	  forsøg	  i	  universitets	  laboratorier	  
Ø Quiz,	  snak	  og	  sociale	  aktiviteter	  om	  aftenen	  

Fysik	  &	  Teknologi	  Camp	  
v/Teknisk	  Fakultet,	  SDU	  
	  
Er	  du	  nysgerrig	  på	  at	  se	  fysikken	  i	  anvendelse?	  Har	  du	  lyst	  til	  at	  nørde	  med	  en	  flok	  ingeniør-‐
studerende	  fra	  Fysik	  og	  Teknologi?	  Så	  deltag	  i	  Fysik	  og	  Teknologi	  Camp	  og	  lær	  en	  masse	  om	  
akustik,	  optik	  og	  nanoteknologi.	  Campen	  har	  5	  projektspor,	  hvoraf	  du	  skal	  vælge	  dig	  ind	  på	  et	  af	  
dem.	  Sporerne	  handler	  om:	  	  
	  

1. Akustisk	  levitation	  
2. Optisk	  datatransport	  
3. Nanooptik	  
4. Elektromagnetisme	  
5. Akustik	  og	  højtalere	  

Til	  hvert	  projekt	  hører	  fagligt	  relevante	  oplæg	  fra	  de	  studerende,	  øvelser	  i	  universitetets	  helt	  nye	  
laboratorier	  og	  opgaver,	  som	  du	  skal	  løse	  med	  projektgruppen.	  Der	  kommer	  en	  oplægsholder	  fra	  
erhvervslivet	  og	  der	  vil	  være	  både	  quiz	  og	  aftenhygge.	  Søndag	  skal	  alle	  præsentere	  deres	  projekt	  
til	  en	  fælles	  afslutning.	  

Overnatning	  foregår	  på	  universitetet,	  så	  medbring	  sovepose	  og	  liggeunderlag.	  Du	  bør	  desuden	  
medbringe	  en	  computer.	  Læs	  mere	  på	  http://www.sdu.dk/fysikogteknologi/camp	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Lørdag	  d.	  26.	  september	  –	  søndag	  d.	  27.	  september	  	  

Inkl.	  forplejning	  ved	  SDU	  
	   	   Det	  Tekniske	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  

PLADSER:	  15	  
	   	  



	  

KEMISKE	  ANALYSER	  
	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvad	  de	  studerende	  fra	  kemi	  beskæftiger	  sig	  med	  
Ø Spændende	  workshop	  om	  analysinstrumenter	  

	  
Kend	  din	  analyse	  
v/Institut	  for	  Fysik	  &	  Kemi,	  SDU	  
	  

Kemiforskningen	  er	  afhængig	  af	  analyseinstrumenter.	  Vi	  har	  samlet	  nogle	  af	  de	  vigtigste	  
instrumenter	  i	  et	  nyt	  center,	  hvor	  du	  får	  lov	  at	  komme	  helt	  tæt	  på	  og	  prøve	  dem	  selv.	  I	  denne	  
workshop	  bliver	  du	  kort	  introduceret	  til	  de	  forskellige	  instrumenter	  og	  deres	  funktioner,	  og	  du	  får	  
også	  lov	  til	  at	  prøve	  en	  af	  metoderne	  af.	  

Der	  er	  nemlig	  planlagt	  en	  øvelse,	  hvor	  der	  skal	  analyseres	  en	  kendt	  parfume	  (Chanel	  No.	  5)	  for	  
tilsætningsstoffer	  bl.a.	  aldehyder,	  og	  vi	  vil	  give	  et	  indblik	  i	  stoffernes	  egenskaber	  og	  hvordan	  
analyseinstrumenter	  kan	  bruges	  i	  denne	  proces.	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  30.	  september	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Naturvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  

PLADSER:	  15	  
	  
	   	  



	  

GIVSKUD	  ZOO	  
	  

Ø Besøg	  Givskud	  Zoo	  og	  få	  et	  indblik	  i	  zoologiens	  forunderlige	  verden.	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  genetik,	  avlsprogrammer	  og	  stambøger	  i	  en	  ZOO.	  

	  

En	  ZOOs	  forpligtelser:	  Avlsprogrammer	  og	  stambøger	  
v/Biolog	  Kim	  Skalborg	  Simonsen,	  Givskud	  Zoo	  
	  
Oplev	  på	  nærmeste	  hold	  hvordan	  dyrebestanden	  i	  en	  moderne	  zoologisk	  have	  optimeres.	  Både	  i	  
Givskud	  Zoo,	  men	  også	  i	  det	  meget	  omfattende	  europæiske	  zoosamarbejde.	  Kom	  helt	  tæt	  på	  
næsehorn	  og	  hør	  om	  hormonundersøgelser	  af	  hunnerne,	  så	  vi	  forhåbentlig	  kan	  få	  flere	  
næsehornsunger	  i	  Europa.	  Stå	  en	  meter	  fra	  en	  afrikansk	  løve,	  og	  hør	  hvordan	  man	  starter	  en	  
stambog	  op	  for	  løverne,	  og	  hvilke	  kriterier	  dyrene	  bliver	  udvalgt	  efter.	  
	  
I	  mere	  end	  40	  år	  har	  Givskud	  ZOO	  formidlet	  viden	  og	  gode	  dyreoplevelser	  til	  sine	  gæster.	  Givskud	  
ZOO	  startede	  i	  1969,	  og	  siden	  da	  er	  dyrebestanden	  vokset,	  og	  i	  dag	  huses	  der	  ca.	  70	  forskellige	  
dyrearter	  i	  parken.	  I	  1989	  blev	  parken	  statsanerkendt,	  og	  Givskud	  ZOO	  er	  nu	  en	  moderne	  zoo	  med	  
de	  forpligtelser,	  der	  følger	  med.	  Formidling	  og	  undervisning,	  bevarelse	  af	  truede	  dyrearter	  samt	  
forskning,	  er	  de	  grundliggende	  formål	  for	  Givskud	  ZOO	  i	  dag.	  
	  
Bemærk:	  Denne	  aktivitet	  forudsætter	  at	  du	  er	  i	  bil.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Lørdag	  d.	  3.	  oktober	  kl.	  8.00	  –	  11.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Givskud	  Zoo	  

Løveparkvej	  3,	  7323	  Give	  
	   	   Mødested:	  Foran	  hovedindgangen	  
	  
	   	   PLADSER:	  25	  
	   	  



	  

FN	  
	  
	  

Ø Vær	  med	  til	  at	  markere	  FN’s	  70.	  år	  
Ø Hør	  om	  FN’s	  historiske	  betydning	  og	  opbygning	  og	  vær	  med	  til	  at	  diskutere	  FN’s	  fremtid	  

	  
2015	  -‐	  Et	  særligt	  stort	  FN-‐år	  og	  et	  afgørende	  år	  for	  hele	  verdens	  fremtid!	  
v/Formand	  Andreas	  Poppenbøll	  Hansen,	  FN-‐forbundets	  Bæredygtighedsudvalg	  	  
	  
Alle	  år	  er	  vigtige	  for	  en	  organisation,	  der	  er	  dannet	  for	  at	  skabe	  fred	  i	  verden.	  Alligevel	  er	  2015	  et	  
særligt	  markant	  FN-‐år.	  FN	  fylder	  70	  år,	  og	  FN's	  medlemslandene	  skal	  både	  forhandle	  sig	  frem	  til	  en	  
række	  globale	  bæredygtighedsmål	  for	  2030	  og	  en	  ny	  global	  klimaaftale.	  	  
	  
Med	  70	  år	  på	  bagen	  kritiseres	  FN’s	  opbygning	  dog	  også	  af	  flere	  for	  ikke	  at	  afspejle	  det	  uaktuelle	  
verdensbillede	  og	  for	  ikke	  at	  kunne	  imødegå	  de	  aktuelle	  globale	  udfordringer	  og	  konflikter.	  Derfor	  
er	  der	  begyndende	  drøftelser	  af	  mulige	  reformer	  af	  FN-‐systemet,	  ligesom	  forhandlingsprocessen	  
frem	  imod	  den	  nye	  aftale	  om	  globale	  bæredygtighedsmål	  er	  et	  udtryk	  for	  et	  forsøg	  på	  
modernisering	  af	  FN-‐systemet.	  
	  
Vær	  med	  til	  en	  interessant	  eftermiddag,	  hvor	  du	  dels	  bliver	  klogere	  på	  FN	  og	  dels	  inviteres	  med	  til	  
at	  udvikle	  fremtidens	  FN	  gennem	  aktiv	  ideudveksling	  med	  FN-‐forbundet.	  Eftermiddagen	  vil	  
konkret	  tage	  fat	  på	  FN’s	  historie,	  opbygning,	  snakken	  om	  reformer,	  planerne	  for	  at	  redde	  verden	  
og	  forhandlingerne	  om	  en	  ny	  klimaaftale.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  19.	  oktober	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Odense	  Katedralskole	  

Jernbanegade	  34,	  5000	  Odense	  C	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  

PLADSER:	  75	  
	  
	   	  



	  

TRAPHOLT	  
	  
	  

Ø Besøg	  Trapholt	  og	  bliv	  klog	  på	  kunst	  og	  design.	  
Ø Hør	  om	  museernes	  rolle	  i	  samfundet	  og	  oplev	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  stable	  en	  kunst-‐	  og	  

designudstilling	  på	  benene.	  
	  

Trapholt	  –	  Hvis	  Du	  Vil	  Vide	  Noget	  om	  Kunst	  &	  Design	  
v/Museumsdirektør	  Karen	  Grøn,	  Trapholt	  
	  
Kunstmuseet	  Trapholt	  har	  viden	  og	  oplevelser	  med	  moderne	  kunst	  og	  design	  som	  
omdrejningspunkt.	  Ligesom	  på	  universiteterne	  forskes	  der	  i	  vores	  nationale	  kunst	  og	  kulturarv	  –	  
og	  forskningen	  formidles	  gennem	  udstillinger,	  foredrag	  og	  oplevelser.	  
	  
I	  magasinerne	  i	  museets	  kælder	  gemmer	  sig	  store	  kunstskatte,	  som	  almindelige	  gæster	  normalt	  
ikke	  har	  adgang	  til.	  Denne	  aften	  inviteres	  du	  ind	  i	  Aladdins	  hule	  og	  ned	  i	  selve	  magasinerne,	  hvor	  
museumsdirektør	  Karen	  Grøn	  vil	  fortælle	  om	  museernes	  rolle	  i	  samfundet	  og	  du	  får	  mulighed	  for	  
afprøve	  nogle	  af	  metoderne	  bag	  det	  at	  lave	  en	  udstilling.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  28.	  oktober	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Trapholt	  

Æblehaven	  23,	  6000	  Kolding	  
	   	   Mødested:	  Billetsalget	  
	  
	   	   PLADSER:	  35	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

DET	  SORTE	  USA	  
	  
	  

Ø Besøg	  Amerikanske	  Studier	  ved	  SDU	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  hvordan	  afroamerikansk	  litteratur,	  historiske	  begivenheder	  og	  nutidige	  

raceuroligheder	  i	  USA	  hænger	  sammen	  
	  

Det	  sorte	  USA:	  Virkeligheden	  findes	  i	  fiktion	  
v/BA.stud.	  Johs	  Rasmussen,	  Amerikanske	  Studier,	  SDU	  
	  
Essensen	  af	  de	  nuværende	  raceuroligheder	  i	  USA	  kan	  være	  svære	  at	  forstå	  for	  mennesker	  i	  et,	  
relativt	  velfungerende	  land	  som	  Danmark.	  Ved	  at	  dykke	  ned	  i	  den	  afroamerikanske	  litteratur	  
kommer	  sortes	  søgen	  efter	  en	  individualitet	  og	  identitet,	  som	  USA's	  dominerende	  politiske	  
kræfter	  har	  afholdt	  dem,	  frem	  til	  overfladen.	  Den	  viden	  og	  indsigt	  man	  opnår	  igennem	  
litteraturen,	  kan	  derved	  bruges	  til	  at	  reflektere	  over,	  og	  forklare,	  de	  sorte	  amerikaneres	  aktuelle	  
frustrationer.	  	  
	  
Gennem	  oplæg	  om	  afroamerikansk	  historie	  og	  litteratur	  og	  arbejde	  med	  Percival	  Everett’s	  
novelle	  ”The	  Appropriation	  of	  Cultures”	  og	  ”My	  Pafology”	  ser	  vi	  på	  hvorledes	  historiske	  
sammenhænge,	  nutidige	  raceoptøjer	  og	  den	  afroamerikanske	  litteratur	  hænger	  sammen.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  29.	  oktober	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Humanistisk	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  
	   	   PLADSER:	  25	  
	   	  



	  

KLINISK	  BIOMEKANIK	  
	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvad	  de	  studerende	  fra	  Klinisk	  Biomekanik	  beskæftiger	  sig	  med.	  
Ø Spændende	  workshop	  om	  diagnosticering	  og	  behandling	  af	  rygsmerter.	  

	  
Rygsmerter	  
v/Cand.stud	  Anne	  Katrine	  Steffensen,	  Lars	  Ipsen	  &	  Lasse	  Rasmussen,	  Klinisk	  Biomekanik,	  SDU	  
	  
Rygsmerter	  er	  et	  alvorligt	  problem	  for	  mange	  mennesker.	  Som	  specialist	  I	  rygproblemer	  bliver	  
man	  dagligt	  udfordret	  både	  intellektuelt	  og	  praktisk.	  I	  denne	  workshop	  vil	  du	  være	  med	  til	  at	  løse	  
komplekse	  caseorienterede	  sygehistorier	  og	  udføre	  praktiske	  manuelle	  færdigheder.	  
	  
Du	  vil	  blive	  introduceret	  til	  anatomi	  og	  neurologi,	  samt	  høre	  om	  hvordan	  man	  omsætter	  denne	  
viden,	  til	  en	  praktisk	  undersøgelse	  og	  behandling.	  

	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  5.	  Oktober	  kl.	  16.00-‐20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Sundhedsvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  

PLADSER:	  45	  
	   	  



	  

BIOMEDICINSK	  LABORATORIUM	  
	  
	  

Ø Få	  et	  indblik	  i,	  hvad	  Biomedicinsk	  Laboratorium	  arbejder	  med.	  
Ø Hør	  om	  de	  etiske	  aspekter	  ved	  brug	  af	  dyr	  til	  videnskabelige	  formål	  og	  oplev	  

forskningsfaciliteterne.	  
	  

Dyr	  &	  Videnskab	  
v/Centerleder	  Peter	  Bollen,	  Biomedicinsk	  Laboratorium,	  SDU	  
	  
Biomedicinsk	  Laboratorium	  er	  den	  centrale	  forsøgsdyrsfacilitet	  på	  Syddansk	  Universitet	  og	  Odense	  
Universitets	  Hospital,	  hvor	  forsøgsdyr	  som	  mus	  og	  rotter	  opstaldes	  og	  passes.	  Besøget	  på	  
Biomedicinsk	  Laboratorium	  er	  din	  mulighed	  for	  at	  opleve,	  hvordan	  dyrene	  opstaldes	  og	  høre	  om	  
under	  hvilke	  forhold	  dyr	  må	  anvendes	  til	  forsøg.	  	  
	  
Besøget	  starter	  med	  en	  forelæsning	  om	  anvendelsen	  af	  dyr	  til	  videnskabelige	  formål.	  I	  
forelæsningen	  belyses,	  hvorfor	  vi	  bruger	  dyr	  og	  til	  hvilke	  formål	  samt	  de	  samfundsmæssige	  
aspekter,	  inklusiv	  etik	  omkring	  brugen	  af	  dyr	  bredt	  i	  samfundet.	  Efter	  forelæsningen	  kommer	  du	  
på	  rundvisning,	  hvor	  vi	  kigger	  i	  dyrestalden	  og	  forskningslokaler.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Tirsdag	  d.	  3.	  november	  kl.	  15.00	  –	  18.00  

Ingen	  spisepause	  
	   	   Biomedicinsk	  Laboratorium	  v/SDU	  på	  OUH	  

J.	  B.	  Winsløws	  Vej	  23,	  5000	  Odense	  C	  
Mødested:	  Foran	  indgangen	  til	  nr.	  23	  

	  
	   	   PLADSER:	  20	  
	  
	   	  



	  

DRONER	  	  
	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvad	  de	  ingeniørstuderende	  ved	  RoboLab	  beskæftiger	  sig	  med.	  
Ø Spændende	  workshop	  om	  droner,	  mekanik	  og	  aerodynamik	  

	  

At	  bygge	  og	  styre	  en	  drone	  
v/RoboLab,	  Teknisk	  Fakultet,	  SDU	  
	  
Droner	  er	  i	  virkeligheden	  bare	  fjernstyrede	  flyvende	  robotter,	  som	  nok	  er	  mest	  kendt	  fra	  moderne	  
krigsførelse.	  Men	  droner	  kan	  meget	  mere	  end	  smide	  bomber:	  Det	  er	  bare	  et	  spørgsmål	  om,	  at	  vi	  
lærer	  dem	  det.	  
	  
Denne	  workshop	  om	  droner	  består	  af	  en	  blanding	  af	  teori	  og	  ’hands-‐on’,	  med	  emner	  som:	  
-‐	  Drone	  komponenter:	  mekanik,	  autopilot,	  radioanlæg,	  strømforsyning	  og	  motorer.	  Luftfartsregler	  
og	  sikkerhed	  for	  droner,	  aerodynamik,	  multirotor	  luftfartøjer.	  	  
-‐	  Sensorer:	  acceleration,	  tyngdeacceleration	  og	  accelerometre	  (IMU)	  	  
-‐	  Elektromotorer:	  rotationsenergi,	  inertimoment,	  vinkelhastighed	  og	  virkningsgrad.	  Børsteløse	  
motorer:	  Virkemåde,	  opbygning,	  motors	  controllers,	  kraft-‐	  og	  energiberegning	  	  
-‐	  Linux-‐	  og	  Pyton-‐programmering	  og	  elektronik	  	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  4.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00 	  

Inkl.	  forplejning	  ved	  SDU	  
	   	   Det	  Tekniske	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	  

	   	   	  
PLADSER:	  20	  

	   	  



	  

ENTREPRENØRSKAB	  
	  

Ø Bliv	  klogere	  på	  social	  og	  kommerciel	  innovation	  og	  entreprenørskab	  
Ø Opdag	  ligheder	  og	  forskelle	  mellem	  social	  og	  kommerciel	  innovation	  og	  entreprenørskab.	  

	  
Social	  og	  kommerciel	  innovation	  og	  entreprenørskab	  
v/Lektor	  Kristian	  Philipsen,	  Institut	  for	  Entreprenørskab	  &	  Relationsledelse,	  SDU	  
	  
De	  fleste	  personer	  kender	  situationen	  hvor	  man	  får	  en	  god	  ide	  og	  tænker	  over	  om	  det	  egentlig	  er	  
muligt	  at	  virkeliggøre	  ideen?	  Eller	  man	  bliver	  harm	  over	  en	  bestemt	  gruppe	  personers	  situation	  
eller	  hvordan	  de	  bliver	  behandlet	  og	  vil	  gerne	  forandre	  verden	  til	  et	  bedre	  sted	  at	  være	  og	  tænker	  
over	  hvordan	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  realisere	  sin	  ide?	  
	  
Ideen	  kan	  have	  et	  a)	  kommercielt	  formål	  dvs.	  hovedformålet	  er	  at	  tjene	  penge	  på	  at	  udvikle	  og	  
sælge	  et	  produkt	  eller	  en	  service	  eller	  b)	  socialt	  formål	  dvs.	  hovedformålet	  er	  at	  skabe	  social	  værdi	  
for	  en	  bestemt	  gruppe	  af	  personer.	  	  
	  
Formålet	  med	  denne	  aktivitetsdag	  er	  gennem	  øvelser,	  eksempler,	  faglige	  oplæg,	  dialog	  og	  
samarbejde	  i	  elevgrupper	  at	  lære	  mere	  om	  forskelle	  og	  ligheder	  mellem	  social	  og	  kommerciel	  
innovation	  &	  entreprenørskab,	  at	  lære	  noget	  om	  hvad	  man	  forstår	  ved	  innovation	  og	  
entreprenørskab	  og	  lære	  noget	  om	  hvordan	  man	  konkret	  kan	  arbejde	  med	  at	  udvikle	  ideer	  til	  
handling	  ud	  fra	  nogle	  basale	  teorier	  og	  begreber	  fra	  fagområderne	  innovation	  og	  entreprenørskab.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  5.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Samfundsvidenskabelig	  Fakultet,	  SDU	  Kolding	  

Universitetsparken	  1,	  6000	  Kolding	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  

PLADSER:	  50	  
	   	  



	  

ATLANTSAMMENSLUTNINGEN	  
	  

Ø Bliv	  klogere	  på	  sikkerhedspolitiske	  spørgsmål	  i	  relation	  til	  konflikter	  verden	  rundt	  
Ø Hør	  om	  og	  vær	  med	  til	  at	  diskutere	  hvordan	  forskellige	  sikkerhedspolitiske	  emner	  påvirker	  

Danmark	  
	  
Sikkerhedspolitik	  Verden	  Rundt	  
v/Atlantsammenslutningen	  	  
	  
Kom	  til	  sikkerhedspolitisk	  dag,	  hvor	  du	  gennem	  foredrag	  og	  workshops	  bliver	  klogere	  på	  den	  
sikkerhedspolitiske	  situation	  rundt	  om	  i	  verden.	  Foredragene	  og	  de	  efterfølgende	  workshops	  
præsenterer	  fire	  emner,	  der	  præger	  den	  sikkerhedspolitiske	  dagsorden.	  	  Du	  får	  mulighed	  for	  at	  
fordybe	  dig	  i	  ét	  af	  de	  fire	  emner,	  som	  er:	  
	  
Arktis	  -‐	  på	  vej	  mod	  en	  ny	  Kold	  Krig:	  Betydningen	  af	  regionen	  er	  vokset	  markant	  de	  seneste	  år.	  Med	  
klimaforandringerne	  åbnes	  der	  for	  nye	  muligheder	  i	  regionen.	  Udvinding	  af	  olie	  og	  gas,	  minedrift	  med	  udvinding	  af	  
metaller,	  ædelsten	  og	  sjældne	  jordarter	  og	  åbning	  af	  nye	  handelsruter	  til	  og	  fra	  Asien.	  Hvilke	  konflikter	  skaber	  dette?	  
Og	  er	  vi	  på	  vej	  mod	  en	  ny	  kold	  krig?	  
	  
Ukraine	  og	  Rusland	  -‐	  en	  ny	  sikkerhedspolitisk	  dagsorden:	  Efter	  Maidan	  revolutionen	  i	  Ukraine	  tog	  udviklingen	  for	  
alvor	  fart	  i	  Ukraine	  med	  Ruslands	  invasion	  af	  Krim	  i	  foråret	  2014	  og	  den	  efterfølgende	  konflikt	  i	  Østukraine.	  Hvad	  
betyder	  dette	  for	  Europa	  -‐	  er	  vi	  på	  vej	  med	  en	  ny	  Kold	  Krig?	  Hvorfor	  handler	  Rusland	  som	  de	  gør	  og	  kan	  vi	  forvente	  
lignende	  "hybride"	  angreb	  i	  f.eks.	  Baltikum.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Syrien	  -‐	  konflikten	  ingen	  vil	  gribe	  ind	  i:	  I	  kølvandet	  på	  det	  Arabiske	  Forår	  udviklede	  situationen	  i	  Syrien	  sig	  til	  det,	  der	  i	  
første	  omgang	  var	  en	  krig	  mellem	  forskellige	  oprørsgrupperinger	  mod	  præsident	  Basar	  Al-‐Assads	  styre.	  Samtidigt	  
voksede	  den	  Islamiske	  oprørsgruppe	  IS	  sig	  stor	  og	  erklærede	  i	  sommeren	  2014	  et	  Islamisk	  Kalifat.	  Hvorfor	  kom	  det	  så	  
vidt?	  Hvad	  vil	  IS	  og	  er	  de	  en	  trussel	  mod	  os?	  Hvorfor	  bomber	  vi	  kun	  IS	  fra	  luften,	  når	  alle	  er	  enige	  om	  at	  det	  ikke	  er	  nok?	  
Og	  skal	  vi	  overhovedet	  engagere	  i	  en	  ny	  krig?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Boko	  Haram	  	  -‐	  den	  afrikanske	  terror	  gruppe:	  Boko	  Haram	  kom	  på	  den	  internationale	  radar	  efter	  kidnapningen	  af	  200	  
skole	  piger	  i	  Nigeria.	  Militsens	  mål	  er	  at	  indføre	  Sharia-‐lovene	  i	  hele	  Nigeria,	  og	  gruppen	  er	  i	  konflikt	  med	  både	  
regeringen	  og	  de	  kristne	  i	  landet.	  Skal	  vi	  forholde	  os	  til	  den	  mulige	  trussel	  fra	  dem	  eller	  der	  begrænsninger	  for	  hvor	  vi	  
skal	  engagere	  os?	  Er	  det	  overhovedet	  vores	  problem	  så	  længe	  de	  ikke	  udgør	  en	  trussel	  mod	  Danmark	  og	  Europa?	  Eller	  
er	  vi	  nød	  til	  at	  reagerer	  på	  etableringen	  af	  endnu	  en	  terrorbevægelse?	  	  	  	  	  	  	  	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  11.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Odense	  Katedralskole	  

Jernbanegade	  34,	  5000	  Odense	  C	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  

PLADSER:	  100	  
	   	  



	  

SPROGETS	  MANIPULATION	  
	  

Ø Besøg	  Humaniora	  ved	  SDU	  
Ø Bliv	  klogere	  på	  hvordan	  politikere,	  journalister	  og	  religiøse	  talspersoners	  kan	  manipulere	  

gennem	  deres	  sprog	  
	  

Når	  sproget	  manipulerer:	  I	  religion,	  politik	  og	  journalistik	  
v/Cand.stud	  Grith	  Lykke	  Clausen,	  Dansk/Nordiske	  Studier	  og	  Religion,	  SDU	  
	  
Hvordan	  er	  det	  muligt,	  at	  sprog	  kan	  overbevise	  og	  ændre	  adfærd?	  Og	  hvad	  skal	  der	  til,	  for	  at	  man	  
kan	  sige,	  at	  en	  tekst	  indeholder	  sproglig	  manipulation?	  Det	  er	  nogle	  af	  de	  spørgsmål,	  som	  
workshoppen	  	  Manipulation	  -‐	  	  i	  religion,	  politik	  og	  journalistisk	  sætter	  fokus	  på.	  
	  
Gennem	  oplæg	  og	  øvelser	  illustreres	  det,	  hvordan	  sproget	  skaber	  verdensbilleder	  og	  via	  konkrete	  
eksempler	  på	  kritisk	  sprogbrug	  vise,	  hvordan	  manipulation	  ofte	  er	  involveret,	  når	  nogen	  hævder	  at	  
være	  i	  besiddelse	  af	  ”sandheden”.	  
	  
Formålet	  med	  workshoppen	  er	  at	  skærpe	  din	  sproglige	  og	  kritiske	  sans	  ved	  at	  give	  dig	  redskaber	  til	  
at	  gennemskue	  de	  mekanismer	  i	  sproget,	  som	  kan	  anvendes	  på	  manipulerende	  vis,	  og	  den	  er	  
udarbejdet	  således,	  at	  det	  er	  praktisk	  anvendeligt	  for	  dig	  i	  forhold	  til	  analyse	  af	  fagtekster,	  som	  du	  
selv	  arbejder	  med.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Onsdag	  d.	  18.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Humanistisk	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  
	   	   PLADSER:	  40	  
	   	  



	  

FINANSLOV:	  DET	  POLITISKE	  SPIL	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvordan	  det	  politiske	  spil	  og	  finansforhandlinger	  udfolder	  sig	  
Ø Tag	  del	  i	  forhandlingsspillet	  om	  en	  ny	  finanslov	  

	  

Forhandlingsspil:	  Folketingets	  forhandlinger	  om	  en	  ny	  finanslov	  
v/Lektor	  Morten	  Kallestrup,	  Statskundskab,	  SDU	  
	  
Vil	  du	  være	  med	  til	  at	  prøve	  at	  forhandle	  en	  ny	  finanslov	  på	  plads?	  I	  forhandlingsspillet	  afprøver	  
du	  rollen	  som	  én	  af	  de	  centrale	  aktører	  i	  forhandlingerne	  om	  finansloven.	  
	  
Du	  får	  indsigt	  i	  den	  politiske	  proces,	  og	  i	  hvilke	  dilemmaer	  politikere	  og	  embedsmænd	  står	  over	  for,	  
når	  de	  skal	  træffe	  beslutninger,	  som	  har	  betydning	  for	  os	  alle.	  Og	  intet	  er	  givet	  på	  forhånd.	  
Hvorvidt	  regeringen	  får	  dens	  finanslovsforslag	  igennem	  beror	  på,	  hvor	  dygtig	  den	  er	  til	  at	  
forhandle	  med	  de	  andre	  partier.	  
	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Torsdag	  d.	  19.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Samfundsvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
	   	   Mødested:	  To	  be	  announced	  
	  
	   	   PLADSER:	  20	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  

FYSIK-‐DAG	  
	  

Ø Få	  indblik	  i	  hvad	  de	  studerende	  fra	  Fysik	  på	  SDU	  beskæftiger	  sig	  med	  
Ø Spændende	  dag	  med	  forskellig	  oplæg	  om	  fysik	  i	  forskningsverdenen	  og	  erhvervslivet	  

	  
Fysik-‐dag	  
v/Institut	  for	  Fysik	  &	  Kemi,	  SDU	  
	  

Bliv	  klog	  på	  fysikforskningen	  på	  SDU	  og	  få	  et	  indblik	  i	  de	  karrieremuligheder	  fysikstudiet	  åbner	  op	  
for.	  

SDU	  har	  forskning	  inden	  for	  flere	  forskelige	  grene	  af	  fysik,	  og	  eftermiddagen	  vil	  byde	  på	  
spændende	  oplæg	  fra	  forskere	  og	  erhvervsfolk.	  Forskerne	  fortæller	  om	  de	  spændende	  emner,	  
som	  de	  arbejder	  med	  til	  daglig	  i	  forskningsverdenen,	  mens	  erhvervsfolkene,	  der	  ansætter	  fysikere,	  	  
fortæller	  om	  spændende	  karrieremuligheder.	  

FAKTA:	  
	  
FYN	  &	  JYLLAND:	   Mandag	  d.	  23.	  november	  kl.	  16.00	  –	  20.00	  

Inkl.	  spisepause,	  medbring	  madpakke	  
	   	   Det	  Naturvidenskabelige	  Fakultet,	  SDU	  

Campusvej	  55,	  5230	  Odense	  M	  
Mødested:	  To	  be	  announced	   	  

	  
PLADSER:	  50	  
	  

	  


