
	

SEMESTERAFSLUTNING	

SEMESTERAFSLUTNING	
	
Semesterafslutningen	markerer	et	veloverstået	semester	med	et	foredrag	om	et	aktuelt	emne	og	
tid	 og	 rum	 til	 samvær	 med	 alle	 de	 andre	 ATU’ere.	 Efterårets	 semesterafslutning	 er	 et	
julearrangement,	som	åbner	med	et	spændende	foredrag.	Efter	foredraget	vil	der	være	lidt	godt	
at	spise	samt	masser	af	mulighed	for	socialt	samvær	–	hygge,	snak	spil	m.m.		
	
SLUK	–	kunsten	at	overleve	i	en	digitaliseret	verden	
v/Speciallæge	og	Innovationschef	Imran	Rashid	

Hvert	10.	sekund	bliver	der	sendt	8	millioner	mails,	2	millioner	sms'er	og	309.375	facebook	likes.	I	
sit	 foredrag	 ”SLUK-	 kunsten	 at	 overleve	 i	 en	 digitaliseret	 verden”,	 præsenterer	 speciallæge	 og	
innovationschef	 Imran	 Rashid	 hvilken	 effekt	 de	 kollosale	 datamængder	 har	 på	 vores	 hjerne	 og	
krop.	
	
Rashid	har	undersøgt	hvilke	effekter	det	digitale	 liv	har	på	vores	 fysiske	og	psykiske	helbred,	og	
hvor	overvældende	det	er	for	hjernen	at	skulle	filtrere	de	enorme	mængder	data.	I	dette	foredrag	
gennemgår	 han	 de	 forudsætninger,	 der	 er	 vigtige	 at	 kende	 til,	 hvis	 man	 vil	 forstå,	 hvordan	
digitaliseringen	 konkret	 påvirker	 mennesker,	 samt	 hvad	 der	 skal	 til	 for,	 at	 vi	 kan	 genvinde	 en	
større	 del	 af	 kontrollen	 over	 vores	 liv	 i	 den	 digitale	 verden,	 ved	 at	 finde	 ud	 af	 hvordan	 vi	 kan	
prioritere	sundhed	og	livskvalitet	uden	internet.	
	

	FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	29.	november	kl.	17.00	–	20.00	
	 	 Inkl.	spisning,	hvor	Akademiet	giver	mad 	
	 	 Odense	Katedralskole	
	 	 Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
	 	 	 	
	 	 PLADSER:	Alle	
	
	
	
	 	



	

VALGFRI	AKTIVITETER	

ODENSE	TEATER	

Macbeth	
v/Odense	Teater	
	
Kom	med	bag	om	scenetæppet	på	Odense	Teater	og	 ind	under	huden	på	 teaterverdenen.	Med	
afsæt	 i	 Shakespeares	berømte	drama	om	magtens	pris	 og	 angstens	 væsen	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	–	man	skal	deltage	begge	dage.	Den	første	dag	er	
et	besøg	på	teatret,	hvor	du	først	overværer	sceneprøverne	og	bagefter	får	mulighed	for	at	tale	
med	instruktør	og	skuespillerne.	Hør	om	hvordan	de	arbejder	med	stykket	fra	den	store	helhed	til	
de	 aller	 mindste	 detaljer.	 Den	 anden	 dag	 oplever	 du	 den	 færdige	 produktion,	 når	 vi	 ser	 den	
færdige	forestilling.	
	
Soldaten	Macbeth	har	modigt	og	uden	nåde	slagtet	og	slået	ihjel	for	sin	konge	og	sit	fædreland.	På	
sin	vej	hjem	fra	krigen	møder	han	tre	hekse,	der	spår	ham	en	fremtid	som	konge.	Først	slår	han	
spådommen	hen,	men	kimen	er	lagt.	Efterhånden	opsluges	han	af	magtsyge	ivrigt	ansporet	af	sin	
kone,	 Lady	Macbeth,	 der	 har	 ambitioner,	 som	 langt	 overstiger	 hans	 egne.	 Sammen	 lægger	 de	
planer,	der	 skal	 få	 spådommen	 til	 at	gå	 i	opfyldelse.	Macbeth	myrder	kong	Duncan	og	 lader	 sig	
udråbe	som	den	nye	konge.	Nu	begynder	en	indædt	kamp	for	at	beholde	magten.	Macbeth	jagter	
nådesløst	både	 reelle	og	 imaginære	 fjender,	og	han	 skåner	hverken	kvinder	eller	børn	 i	 sin	 iver	
efter	 at	 forblive	 konge.	 Mens	 Macbeth	 vælter	 sig	 i	 blod,	 plages	 hans	 kone	 af	 forfærdelige	
samvittighedskvaler.	Parrets	fald	mod	afgrunden	er	uafvendeligt.	
Macbeth	 er	 på	 én	 gang	 en	 elementært	 spændende	 fortælling	 om	 ambition	 og	 magt	 og	 et	
uafrysteligt	indblik	i	angstens	natur.	
	
FAKTA:	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	22.	august	kl.	17.00	–	19.00	

Tirsdag	d.	26.	september	kl.	19.30	–	22.00 	
Ingen	spisepause	

	 	 Odense	Teater		
Odeons	Kvarter	1,	5000	Odense	C	

	 	 Mødested:	Foran	ODEON	
	
PLADSER:	25  	



	

ODENSE	INTERNATIONALE	FILM	FESTIVAL	
	
	

Fokusprogrammer	ved	OFF17	
v/Odense	Internationale	Film	Festival	

OFF	er	Danmarks	hyggeligste,	modigste	og	mest	opfindsomme	kortfilmfestival	med	et	varieret	og	
eksperimenterende	 filmprogram,	 tankevækkende	oplevelser,	 debatter,	workshops,	 koncerter	 og	
meget	mere.	
	
”Expect	 the	unexpected”	–	OFF	er	udsigt	 til	 verden	og	 indsigt	 i	 sig	 selv.	Et	 frikvarter	 fra	den	grå	
hverdag,	 hvor	 pligt	 erstattes	 med	 lyst.	 Lyst	 til	 mere.	 Lyst	 til	 nyt.	 År	 på	 år	 forvandles	 Brandts	
Klædefabrik	 i	 Odense	 centrum	 til	 en	 magisk	 oplevelse	 for	 byens	 borgere	 og	 alle	 andre	
interesserede.	Store	som	små	vil	i	en	hel	uge	blive	inviteret	ind	til	oplevelser,	som	pirrer	hele	det	
følelsesmæssige	spektrum.		
	
OFF	hylder	 kortfilmen	 som	medie	og	 kunst,	 og	 frem	 for	 alt,	 alle	 de	 kreative	 individer	der	 ligger	
deres	sjæl	deri.	Op	til	festivalen	modtager	vi	mere	end	3000	kortfilm	fra	både	ind-	og	udland,	som	
bliver	set	af	vores	nøje	udvalgte	jury,	der	med	kyndig	hånd	udvælger	de	bedste.		
	
Ud	 over	 vores	 konkurrenceprogram	 består	 Odense	 Internationale	 Film	 Festival	 af	 en	 række	
fokusprogrammer,	 hvis	 overordnede	 tema	 hvert	 år	 bestemmes	 af	 en	 ny	 kunstnerisk	 profil.	
Fokusprogrammerne	 kan	 indeholde	 film,	 debatter	 og	 foredrag,	 der	 inviterer	 publikum	 til	
deltagelse	og	fordybelse.	
	
I	 løbet	 af	 festivalugen	 tager	 ATU	 til	 forskellige	 fokusprogrammer,	 hvor	 du	 har	 mulighed	 for	 at	
komme	med	og	blive	klogere	på	kortfilmsmediet	og	de	mange	tematikker,	som	dette	dækker.	
	
Mere	info	om	de	specifikke	aktiviteter	følger	snarest.	

FAKTA: 	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Uge	35	

Ingen	spisepause	
Kulturmaskinen	
Farvergården	7,	5000	Odense	C		
Mødested:	To	be	announced	 	

PLADSER:	To	be	announced	
	

	
	

	 	



	

NETVÆRK	
	
	
Betydning	af	netværk	og	grundlæggende	kompetencerne	for	udvikling	af	et	stærkt	netværk	
v/Cand.merc.stud.	Line	Lindblad	Storm,	International	Virksomhedsudvikling,	SDU	

”The	 richest	 people	 in	 the	 world	 look	 for	 and	 build	 networks,	 everyone	 else	 looks	 for	 work”	 –	
Robert	Kiyosaki	

Netværk	 har	 stor	 betydning	 både	 i	 privat	 sammenhæng	 og	 for	 fremtidige	 karrieremuligheder	
derfor	sætter	vi	fokus	på	netværk,	og	hvordan	netværk	skabes	i	forhold	til	personlighed	og	sociale	
kompetencer.	

Aktiviteten	 indledes	med	en	præsentation	af	begreberne:	Personlighed,	 sociale	kompetencer	og	
hvordan	det	hænger	sammen	med	skabelsen	af	netværk.	Herefter	afholdes	to	workshops,	hvor	du	
får	mulighed	for	at	arbejde	med	konkrete	cases	omkring	skabelsen	af	netværk.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	7.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	
	 	 Universitetsparken	1,	6000	Kolding	

Mødested:	To	be	announced	 	

PLADSER:	50	
	 	



	

UNGDOMMENS	FOLKEMØDE	2017	
	
	
UFM’17	
v/Ungdomsbureauet	
	
Ungdommens	 Folkemøde	 er	 en	 demokratisk	 festival,	 der	 afholdes	 for	 anden	 gang	 i	 september	
2017.	Søndermarken	på	Frederiksberg	bliver	over	to	dage	omdannet	til	et	samfundslaboratorium	
hvor	 unge	 mødes	 på	 tværs	 af	 sociale,	 geografiske	 og	 uddannelsesmæssige	 skel	 og	 med	
beslutningstagere	fra	forskellige	steder,	for	sammen	at	udforske	hvad	demokratisk	deltagelse	kan	
være	anno	2017.	
		
Nutidens	problemer	skal	løses	med	fremtidens	borgere	
Programmet	på	UFM'17	byder	på	en	bred	palet	af	arrangementer,	events,	debatter	og	workshops	
fordelt	 på	 forskellige	 scener,	 workshoptelte	 og	 stadepladser.	 På	 hovedscenen	 sætter	 centrale	
beslutningstagere,	eksperter	og	unge	spot	på	aktuelle	emner.		Forskellige	organisationer	inviterer	
til	debatter,	events,	oplæg	og	aktiviteter	 i	deres	stadepladser.	Partierne,	 tænketanke,	NGO'er	og	
virksomheder	præsenterer	samfundsrelaterede	problemstillinger	og	inviterer	unge	til	at	adressere	
dem.	I	 forskellige	 workshops	 kan	 unge	 komme	 med	 deres	 bud	 på	 løsningen	 af	 aktuelle	
samfundsudfordringer.		
	
Gennem	 deltagelse,	 samtale	 og	 fællesskab	 fremmes	 unges	 demokratiforståelse	 og	 aktive	
medborgerskab.	Unge	skal	mærke	at	deres	engagement	i	samfundet	generelt	nytter,	og	at	der	er	
nogen	der	lytter.		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	7.	september	kl.	9.00	–	Fredag	d.	8.	september	kl.	19.00  

Transport,	forplejning	og	overnatning	er	for	eget	initiativ	og	regning		
	 	 Søndermarken	

Frederiksberg,	København	
Mødested:	To	be	announced	

	
	 	 PLADSER:	ALLE	
	
	 	



	

VALG	I	TYSKLAND	
	
	
Hvordan	vinder	man	det	tyske	valg?	
v/Stud.	Kaya	Olsen,	Tysk,	SDU	

D.	 24.	 september	 2017	 er	 der	 forbundsvalg	 i	 Tyskland	 –	et	 valg,	 der	 ikke	 kun	har	 betydning	 for	
Tyskland,	 men	 også	 for	 Danmark	 og	 for	 hele	 Europa.	 I	 denne	 aktivitet	 vil	 vi	 arbejde	 med	 den	
aktuelle	 tyske	 politik,	 analysere	 det	 tyske	 samfunds	 problemstillinger	 og	 muligheder,	 samt	
undersøge,	hvordan	man	kan	vinde	det	tyske	valg.	

Aktiviteten	vil	give	rig	mulighed	for	at	udvikle	og	bruge	sit	 tysk,	vil	 formidle	et	overblik	over	det	
tyske	samfund	og	politiske	landskab,	og	vil	skærpe	ens	problemløsnings-	og	analytiske	evner.		

Undervisningen	vil	som	udgangspunkt	foregå	på	tysk,	men	underviseren	snakker	også	dansk.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	14.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	30	
	 	



	

BIOMEDICINSK	LABORATORIUM	
	
	

Dyr	&	Videnskab	
v/Afdelingsleder	Peter	Bollen	&	Ledende	dyretekniker	Jesper	Stæhr,	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:	 Onsdag	d.	20.	september	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	
	
	 	



	

MODERNISTISK	DIGTNING	
	
	
Tematikker	i	tysk	og	nordisk	modernistisk	digtning	
v/Stud.	Nina	Haugaard	Lund,	Tysk	&	Dansk,	SDU	

Når	det	kommer	til	at	skulle	lære	et	lands	kultur	og	historie	at	kende,	spiller	dets	litteratur	en	stor	
rolle	og	det	gælder	såvel	tykke	hovedværker	som	korte	digte.	

I	 denne	workshop	kommer	vi	netop	 til	 at	beskæftige	os	med	 litteratur,	nærmere	bestemt	digte	
skrevet	af	hhv.	tyske	og	skandinaviske	forfattere.	

Vi	 indsnævrer	 vores	fokus	 til	 modernistiske	 digte,	 dvs.	 digte	 skrevet	 under	 modernismen,	 der	
prægede	det	meste	af	Europa	i	de	første	par	årtier	af	det	20.	århundrede.	

Vi	 kommer	 til	 at	 kigge	 på,	 hvordan	 digtene	 rent	 stilistisk	 er	 bygget	 op,	 hvordan	 de	 sprogligt	 er	
formuleret	og	ikke	mindst	hvilke	tematikker	og	budskaber	de	indeholder.	Derudover	kommer	vi	til	
at	 sammenligne	 digtene	 med	 hinanden	 for	 at	 undersøge,	 om	 forskellige	 nationer	 fordrer	
forskellige	tematikker.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	21.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	30	
	 	



	

SPROG	&	KULTUR	
	
	
Fra	latin	til	fransk	til	engelsk:	Sproglig	globalisering	og	idealisering	
v/Stud.	Johanne	Kirkeby,	Engelsk,	SDU	
	
Hvorfor	 kan	 alle	 engelsk	 og	 ikke	 fx	 spansk?	 Er	 nogle	 sprog	 bedre	 end	 andre,	 eller	 er	
sprogidealisering	arbitrært?		
	
I	denne	aktivitet	skal	vi	se	på	udviklingen	fra	de	romantiske	sprog,	som	religiøst	og	kulturelt	ideal,	
til	engelsk,	som	et	krav	i	den	globaliserede	verden.	Mere	overordnet,	skal	vi	se	på,	hvorfor	nogle	
sprog	anses	som	værende	mere	værd	end	andre,	og	hvilke	historiske	perspektiver	der	kan	forklare	
disse	udviklinger.	
	
Fokus	vil	være	på	engelsk	og	det	globale	perspektiv,	men	vi	vil	også	komme	ind	på	fransk,	latinsk	
og	disses	status	i	Danmark.	
 

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Mandag	d.	25.	september	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	30	
	 	



	

LINKEDIN	
	
Karriereorienteret	aktivitet,	hvor	du	bliver	klogere	på	hvad	networking	er	samt	hvordan	du	bruger	
sociale	medier	professionelt	i	jobjagten.	
	
Brænd	igennem	med	dit	netværk	og	LinkedIn-profil	
v/HR-	og	talentchef	Whitney	Jorgensen,	Ordbogen.com	
	
Størstedelen	af	alle	jobstillinger	besættes	nu	til	dags	via	kontakter,	referencer	og	netværk.	Det	er	
en	kunst	at	skabe	og	balancegang	at	manøvre	disse	netværk,	så	man	får	mest	muligt	ud	af	dem.	
	
I	 denne	 aktivitet	 hører	 du	 om,	 hvad	 networking	 er	 og	 hvordan	 et	 medie,	 som	 f.eks.	 LinkedIn,	
bruges	bedst	muligt	i	 jagten	på	drømmejobbet.	Du	får	tips	og	tricks	til	hvordan	du	selv	opbygger	
den	gode	LinkedIn-profil,	og	du	får	mulighed	for	at	arbejde	med	dit	eget	CV	og	din	LinkedIn.	
	

FAKTA	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	4.	oktober	kl.	16.00	–	18.00	

Ingen	spisepause	
	 	 Odense	Katedralskole	
	 	 Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
	 	 Mødested:	To	be	announced	
	 	 	
	 	 PLADSER:	30	
	 	



	

FOSSILJAGT	I	GRAM	LERGRAV	
	
Naturfaglig	 eftermiddag,	 hvor	 du	 lærer,	 hvordan	man	 kan	udgrave	 fossiler	 i	 Danmark	og	 ser	 og	
hører	 om,	 hvordan	 de	 enkelte	 fund	 kan	 hjælpe	 os	 med	 at	 beskrive	 en	 dyregruppes	
udviklingshistorie.	
	
Hvalernes	udviklingshistorie	
v/Museumsformidler	Lars	Petersen	&	Palæontolog	Mette	Steeman	

Leret	 i	Gram	Lergrav	er	gammel	havbund,	der	blev	dannet	for	ca.	10	mio.	år	siden,	da	Nordsøen	
strakte	sig	 langt	 ind	 i	det	nuværende	Sønderjylland.	Det	kaldes	også	 for	Gramhavet.	Havbunden	
består	af	sedimenter	fra	erosion	af	landmasserne	i	Skandinavien,	der	blev	skyllet	med	store	floder	
ud	 i	 havet.	 I	 leret	 finder	 vi	masser	 af	 fossiler	 fra	 det	 dyreliv,	 der	 dengang	 var	 i	 havet	 i	 form	 af	
skaller	fra	bløddyr	(snegle	og	muslinger),	mosdyrskolonier,	hajtænder	og	hvalknogler.	I	den	første	
del	får	du	selv	mulighed	for	at	finde	fossiler	i	lergraven	med	vejledning.		

Nogle	af	de	vigtigste	fund	fra	Gramleret	er	knogler	fra	forskellige	arter	af	urhvaler,	som	kan	hjælpe	
os	med	at	forstå	hvalernes	evolution.	Denne	spændende	historie	skal	vi	høre	efter	spisepausen.	

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

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Museum	Sønderjylland	-	Naturhistorie	og	Palæontologi,	Gram	Lergrav	
	 	 Lergravsvej	2,	6510	Gram.		

Mødested:	To	be	announced	
–	der	arrangeres	samkørsel	ud	til	lergraven	 	

	

PLADSER:	25	
	 	



	

VINDENERGI	&	VINDMØLLER	
	
	

Vild	med	vind	
v/Civilingeniørstud.,	Energiteknologi,	SDU	
	
De	 systemer,	 der	 forsyner	 vores	 samfund	 med	 energi,	 er	 under	 hastig	 forandring	 i	 disse	 år.	
Vindmøller	spiller	en	væsentlig	rolle	i	den	store	omstilling	til	et	fossilfrit	samfund,	der	kommer	til	
at	ske	frem	til	år	2050.		
	
Aktiviteten	starter	med	et	oplæg	om,	hvilken	rolle	vindmøllerne	kan	spille	i	en	fremtid	uden	fossile	
brændstoffer,	om	fysikken	og	teknologien	bag	vindmøllerne	–	og	hvorfor	det	lige	er	Danmark,	der	
er	blevet	verdensmester	i	vindkraft.		
	
Dernæst	skal	du	–	sammen	med	dine	meddeltagere	inddelt	i	mindre	grupper	–	bygge	vindmøller	
og	sætte	dem	op	i	et	’landskab’.	Hvilken	af	møllerne	mon	kan	producere	mest	strøm,	når	vinden	
begynder	at	blæse?	Det	tester	vi!	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Tirsdag	d.	10.	oktober	kl.	16.00	–	20.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	

	 	 	
PLADSER:	30	
	

	 	



	

ATUMUN	
	
ATU	Model	UN	
v/ATUMUN-teamet	
	
Hvordan	kan	det	være	så	svært	at	finde	en	løsning	på	klimaforandringerne?	Hvorfor	tager	det	6,	8	
eller	 10	 internationale	 topmøder,	 før	 der	 endelig	 kommer	 en	 gensidigt	 overholdt	 våbenhvile	 i	
Syrien?	Hvorfor	holder	nogle	lande	igen	med	at	dele	informationer	om	deres	skatteindtægter	og	
investeringerne	fra	udenlandske	selskaber	i	landet,	når	der	er	så	stort	et	pres	fra	verden	om	at	få	
de	informationer?		
	
Spørgsmålene	er	mange	når	man	går	fra	national	til	 international	politik.	Og	spørgsmålene	bliver	
ikke	nemmere	at	besvare	når	man	ser	på	de	forskellige	interesser	der	er	på	spil.		
	
Siden	1945	har	FN	forsøgt	at	være	det	forum,	hvori	internationale	konflikter	blev	løst.	Men	FN	har	
siden	årtusindskiftet	måtte	se	sig	handlingslammet	og	uden	reel	autoritet	når	konflikter	er	opstået	
eller	blusset	op.		
	
Tag	del	i	den	første	ATUMUN	og	få	muligheden	for	at	sætte	dig	i	diplomaternes	stole	når	der	skal	
findes	en	løsning	på	komplekse	nationale	politiske	problemstillinger.		
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Lørdag	d.	28.	oktober	kl.	9.00	–	18.00	

Inkl.	spisning,	hvor	Akademiet	giver	mad	 	 	
Odense	Katedralskole	

	 	 Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	75	
	
	
	 	



	

PSYKOLOGI	
	
	
Fri	vilje?	
v/Stud.	Thomas	Jensen	&	Robert	Ahm,	Psykologi,	SDU	

Har	vi	fri	vilje?	Er	vi	i	stand	til	at	træffe	valg	og	selv	bestemme	retningen	i	vores	liv?	

Disse	spørgsmål	har	ført	til	meget	kontrovers	og	er	nogle	af	de	ældste	spørgsmål	i	psykologien	og	
filosofien.	Dagens	program	vil	dykke	ned	i	begrebet	fri	vilje	og	sætte	spørgsmålstegn	ved,	hvilken	
eksistentiel	betydning	det	kan	have,	hvis	vi	enten	har	eller	ikke	har	fri	vilje.	

Vi	vil	beskæftige	os	med,	hvilken	betydning	det	kan	have	på	psykologisk	udvikling,	læring,	sociale	
og	moralske	 områder.	 Herunder	 hvad	moderne	 hjerne-	 og	 psykologisk	 forskning	 har	 at	 bidrage	
med	til	at	belyse	dette	komplekse	emne.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	2.	november	kl.	16.00	–	20.00	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	30	
	
	 	



	

FYSIK	FILMFESTIVAL		
	
	

Fysik	Filmfestival	-	film	og	foredrag	
v/Institut	for	Fysik,	Kemi	&	Farmaci,	SDU	
	
Kom	og	oplev	både	spillefilm	med	fysik-indhold	og	mere	sofistikerede	dokumentarfilm,	hvor	der	
graves	dybere	i	fysikkens	univers.	
	
Filmene	 indledes	med	 foredrag	 af	 forskere	 fra	 SDU's	 Centre	 for	 Cosmology	 and	Particle	 Physics	
Phenomenology,	og	så	har	vi	inviteret	to	spændende	udenlandske	gæsteforelæsere.		
	
Flere	detaljer	om	programmet	følger	snarest.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Fredag	d.	10.	november	kl.	12.00	–	20.00 	

Ingen	spisepause	
	 	 Cafe	Biografen	

Brandts	Passage	39-41,	5000	Odense	
Mødested:	To	be	announced	

	 	 	
PLADSER:	20	
	
	

	 	



	

PRECIS	DIGITAL	
	
Digital	datadreven	markedsføring	–	marketing	i	en	matematisk	sammenhæng	
v/Managing	partner	Rafael	Cifuentes,	Precis	Digital	

I	 dag	 flytter	 størstedelen	 af	 investeringer	 i	markedsføring	 fra	 traditionelle	medier	 som	 print,	 tv	
eller	radio	og	mod	digitale	medier.	Digitale	medier	opsamler	en	stor	mængde	data	og	i	søgen	efter	
hvordan	man	 investerer	og	allokerer	 sine	budgetter	bedst,	undersøger	virksomheder	deres	data	
for	at	afsøge	dette	problem.	Den	disciplin	kaldes	data-dreven	digital	markedsføring.	
	
I	 denne	aktivitet	 vil	 vi	 kigge	på	markedsføring	 fra	 forskellige	 vinkler,	men	 særligt	 have	 fokus	på	
hvordan	brugere	agerer	på	digitale	platforme	og	hvordan	vi	bruger	den	data	som	det	skaber	til	at	
tage	 beslutninger	 ift.	 virksomheders	 markedsføring.	 Det	 er	 en	 kombination	 af	 markedsføring,	
statistik,	matematik,	erhvervsteori	og	forbrugeradfærd.	Vi	skal	således	bl.a	se	på:	

• Offline/online	-	Introduktion	til	digital	markedsføring	og	data-drevne	beslutninger	
• Web	analytics	
• Discussion:	Tracking	vs	Privacy	
• Tragten	for	digital	marketing	
• Case-øvelse	
• Attribution	modeling	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Onsdag	d.	15.	november	kl.	16.00	–	20.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 Odense	Katedralskole	

	 	 Jernbanegade	34,	5000	Odense	C	
Mødested:	To	be	announced	 	

PLADSER:	25	
	 	



	

BRANDTS	
	
Byg	dit	eget	kamera	–	fremkald	dit	eget	foto!	
v/Kunstformidler	Mathias	Rude,	Brandts	

Aldrig	har	fotografier	været	en	så	stor	del	af	vores	hverdag,	men	ved	du	egentlig	hvad	et	fotografi	
er?	I	dette	komplet	analoge	3	timers	aktivitet	kommer	vi	helt	ind	under	huden	på	fotografiet	og	får	
en	grundlæggende	forståelse	for	hvad	der	sker,	når	vi	tager	et	billede.	
	
Vi	begynder	med	et	dialogbaseret	oplæg	om	fotografiets	oprindelse,	hvor	vi	taler	om	vores	forhold	
og	 erfaringer	med	 fotografi.	 Vi	 præsenterer	 forskellige	 analoge	 og	 gamle	 fototeknikker	 som	 fx.	
daguerreotypi,	wet	plate,	pinhole,	fotogravure	og	cyanotypi,	og	vi	henter	læring	og	inspiration	fra	
museets	fotografiske	udstillinger.	
	
I	 selve	 workshoppen	 konstruerer	 du	 i	 første	 omgang	 et	 hulkamera	 fra	 bunden.	 Vi	 udstyrer	
hulkameraet	med	fotopapir,	som	vi	eksponerer	for	lys.	I	mørkekammeret	tryller	vi	resultatet	frem.	
Først	 med	 fremkaldervæske	 og	 så	 med	 fiksérvæske.	 Nu	 har	 du	 både	 bygget	 kamera,	 taget	 og	
fremkaldt	sit	eget	billede!	Alene	ved	hjælp	af	en	lystæt	papkasse,	lysfølsomt	papir	og	kemikalier.	
Men	du	har	kun	èt	forsøg!		
	
Afslutningsvist	 præsenterer	 du	 dit	 analoge	 fotografier	 for	 dine	 meddeltagere,	 og	 vi	 diskuterer	
processen,	motivet	og	oplevelsen	i	mørkekammeret.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Torsdag	d.	23.	november	kl.	15.30	–	19.00 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Brandts 	

Brandts	Torv	1,	5000	Odense	C	
Mødested:	Billetsalget	 	

PLADSER:	15	
	
	 	



	

DANISH	AEROSPACE	
	
Bemandet	rumfart	-	Vægtløshedens	udfordringer	for	menneskets	hverdag	i	rummet	
v/Poul	Knudsen,	Danish	Aerospace	Company	

Danish	Aerospace	Company	har	 sammenlagt	bygget	og	 fået	 sendt	mere	end	2,6	 ton	udstyr	ud	 i	
rummet.	 Danish	 Aerospace	 har	 endvidere	 et	 af	 ESAs	 kontrolcentre,	 kaldet	 USOC,	 til	 styring	 af	
videnskabeligt	udstyr	på	rumstationen.	

Besøget	hos	Danish	Aerospace	Company	vil	bestå	af:	

• Foredrag	 om	 menneskets	 hverdag	 i	 rummet	 med	 fokus	 på	 kroppens	 reaktion	 på	
vægtløsheden.		

• Besøg	 i	 Danish	 Aerospace	 Company's	 kontrolcenter,	 hvor	 der	 er	 live	 video	 fra	 Den	
Internationale	Rumstation	(ISS)	

• Et	praktisk	 forsøg	 i	 laboratoriet,	 hvor	 en	 forsøgsperson	 skal	 udføre	et	 "astronautforsøg",	
mens	andre	følger	med	i	kontrolcentret.	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 To	be	announced 	

Inkl.	spisepause,	medbring	madpakke	
	 	 Danish	Aerospace	Company	
	 	 Hvidkærvej	31A	st.,	5250	Odense	SV	

Mødested:	Hovedindgangen	 	

PLADSER:	25	
	 	



	

OUH	
	

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.	
	

Klinik	 for	 Molekylær	 Endokrinologisk	 Behandling	 –	 i	 daglig	 tale	 "stamcellelaboratoriet".	 Her	
oplever	du	et	moderne	forskningslaboratorium	og	møder	nogle	af	de	Ph.d.-studerende.	
	
Onkogynækologisk	Afdeling	–	denne	afdeling	har	højt	specialiseret	funktion	indenfor	behandling	
af	gynækologiske	kræftsygdomme.	Her	skal	du	besøge	OUH’s	robotcenter	og	forhåbentlig	får	du	
lov	at	besøge	en	af	robottern,e	der	måske	er	i	funktion	på	det	tidspunkt.	
	

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:	 To	be	announced  
	 	 Inkl.	spisepause,	hvor	SDU	giver	sandwich	
	 	 SDU	på	OUH	

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

	
	 	 PLADSER:	50	
  						 	



	

LIVESTREAMING	
	
	
Offentlige	foredrag	i	naturvidenskab	
v/Science	&	Technology,	Aarhus	Universitet	
	
Med	foredragsserien	'Offentlige	foredrag	i	Naturvidenskab'	har	du	mulighed	for	at	komme	tættere	
på	de	nyeste	opdagelser	og	erkendelser	inden	for	naturvidenskab.	Engagerede	forelæsere	holder	
foredrag	om	alle	grene	af	naturvidenskaben,	og	du	kan	komme	med.	Niveauet	er	højt,	og	du	vil	
blive	udfordret,	men	du	kan	få	udbytte	af	alle	foredrag	uanset	dine	faglige	forudsætninger.	
	
Foredragene	livestreames	til	flere	forskellige	steder	i	Syddanmark,	så	mulighederne	for	at	deltage	
er	mange.	
	
I	efteråret	kan	du	opleve	følgende	foredrag:	

• Acceleratorer	–	i	fysik	og	kræftterapi	
Tirsdag	d.	10.	oktober	kl.	19.00	–	21.00	

• Der	puttes	hvad,	i	vores	mad?	
Tirsdag	d.	24.	oktober	kl.	19.00	–	21.00	

• Hvorfor	mennesket	erobrede	kloden	
Tirsdag	d.	31.	oktober	kl.	19.00	–	21.00	

• Sære	Sanser	
Tirsdag	d.	7.	november	kl.	19.00	–	21.00	

• Inspiration	fra	naturen	
Tirsdag	d.	14.	november	kl.	19.00	–	21.00	

• Big	bang	og	det	usynlige	univers	
Tirsdag	d.	21.	november	kl.	19.00	–	21.00	

• Spejlbilleder	og	molekyler	
Tirsdag	d.	28.	november	kl.	19.00	–	21.00	
	

Mere	info	om	de	specifikke	aktiviteter	følger	på	hjemmesiden.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Fra	oktober	til	november	

Ingen	spisepause	
	 	 Flere	steder	i	Syddanmark	

Mødested:	To	be	announced	 	
	

PLADSER:	Alle	
	
	 	



	

FOLKEUNIVERSITETET	
	
	
Mange	forskellige	spændende	foredrag	
v/Folkeuniversitetet	Odense	og	Kolding	
	
Folkeuniversitetet	 er	 for	 alle!	 Det	 er	 her,	 du	 henter	 ny	 inspiration	 og	 viden	 og	 samtidig	møder	
mennesker	 med	 samme	 interesse	 som	 dig	 selv.	 Det	 er	 også	 her,	 du	 kan	 opleve	 spændende	
undervisning,	serveret	af	dygtige	og	engagerede	undervisere	med	universitetsbaggrund.		
	
Folkeuniversitetets	 formål	 er	 at	 udbrede	 kendskabet	 til	 videnskabens	 metoder,	 teorier	 og	
resultater.	Der	tilbydes	en	bred	vifte	af	kurser	og	forelæsninger,	som	varetages	af	undervisere,	der	
til	daglig	bl.a.	er	tilknyttet	universitetet	og	højere	læreanstalter.	
	
I	 løbet	af	efterårssemesteret	har	ATU	pladser	på	forskellige	forelæsninger,	hvor	du	har	mulighed	
for	 at	 komme	 med	 og	 blive	 klogere	 på	 mange	 forskellige	 emner	 inden	 for	 alle	 retninger	 af	
videnskaben.	
	
Mere	info	om	de	specifikke	aktiviteter	følger	snarest.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Efterårssemesteret	

Ingen	spisepause	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	&	Universitetsparken	1,	6000	Kolding	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	10	pr.	aktivitet	
	
	
	 	



	

UNF	
	
	
Mange	forskellige	spændende	foredrag	
v/Ungdommens	Naturvidenskabelig	Forening	
	
Ungdommens	 Naturvidenskabelige	 Forening	 har	 til	 formål	 at	 udbrede	 interessen	 for	
naturvidenskab,	særligt	blandt	unge.	UNF	arbejder	 for	at	alle	unge	kan	få	mulighed	for	at	dykke	
dybere	 ned	 i	 naturvidenskaberne,	 men	 også	 for	 at	 skabe	 et	 socialt	 rum	 hvor	 unge	 med	 en	
naturvidenskabelig	interesse	kan	mødes.	Skolekarakterer	og	-niveau	er	ikke	vigtigt	i	UNF	-	det	der	
tæller	er	nysgerrigheden	og	lysten	til	at	lære.	
	
I	 løbet	af	efterårssemesteret	har	ATU	pladser	på	forskellige	forelæsninger,	hvor	du	har	mulighed	
for	 at	 komme	 med	 og	 blive	 klogere	 på	 mange	 forskellige	 emner	 inden	 for	 alle	 retninger	 af	
naturvidenskaben.	
	
Mere	info	om	de	specifikke	aktiviteter	følger	snarest.	
	

FAKTA:	
	
FYN	&	JYLLAND:	 Efterårssemesteret	

Ingen	spisepause	
	 	 SDU	

Campusvej	55,	5230	Odense	M	
Mødested:	To	be	announced	 	

	

PLADSER:	150	pr.	aktivitet	
	
	
	
	


