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van 16:00 – 18:00 uur
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deze zomer

Aanmelden voor deze opening alleen online:
Kijk op www.brain-experience.nl/opening
De Brain Experience is van 7 juli t/m 19 augustus 2012
en is dagelijks geopend van 10.00-18.00 uur
Locatie: Evoluon, Noord Brabantlaan 1a, Eindhoven
telefoon 040 250 46 66
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Discovery Center Continium en het Evoluon presenteren
de Brain Experience: zes weken lang wetenschappelijk
ontdekplezier voor de hele familie! De ringen van het
Evoluon staan deze zomer weer als vanouds vol met talloze
doe- en ontdekstations, waarmee je alles te weten komt over
jouw hersenen. Hoe werken ze? Hoe krijg je ze fit? Waarom
houden ze je soms voor de gek? Ontdek ’t zelf in de Brain
Experience, deze zomer in het Evoluon!
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Panelleden
Dhr. Rob van Gijzel, Burgemeester gemeente Eindhoven
Dhr. Harry Hendriks, Global Head of Public and Government Affairs, Philips International B.V.
Dhr. Jan Zuidam, Voormalig vice voorzitter van de raad van bestuur van DSM en voorzitter LWV
Dhr. Jos Schneiders, Voorzitter Limburg Economic Development
Dhr. Hans den Dekker, Managing Director at Philips Electronics Evoluon & Groenendael PMTC
Dhr. Hans Gubbels, Directeur Discovery Center Continium
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De doelstelling en ambitie van Brainport 2020 is te behoren
tot de top 3 van economieën in Europa en de top 10 van
de wereld. Hoe willen we dat bereiken? Door de bestaande
topclusters te versterken, met elkaar te verbinden en samen te
werken met alle regionale netwerken, kunnen we mee blijven
spelen in de top. Dat is echter onmogelijk zonder voldoende
wetenschappers en technici.
Het Brainport 2020 programma heeft het Continium en het
Evoluon geïnspireerd bij te dragen aan de vraag naar meer
wetenschappers en technici door binnen Zuidoost- Nederland
de handen ineen te slaan. De Brain Experience zal inwoners
van Brainport op speelse en interactieve wijze bekend maken
met wetenschap en techniek uit de eigen regio. De insteek van
organiserende partijen is om dit een jaarlijks wederkerende
activiteit van betekenis te laten zijn met wisselende, op
Brainport gerichte, thema’s.
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15:30 – 16:00 ontvangst
16:00 – 16:50 ronde-tafel-interview
Het eerste deel van het programma bestaat uit een ronde-tafel-interview, waarin de eerdergenoemde
panelleden door een gespreksleider geïnterviewd worden over het belang cq. de noodzaak meer
jongeren te interesseren voor een loopbaan in wetenschap en techniek. Is dit een randvoorwaarde om
het Brainport 2020 programma in Zuidoost-Nederland succesvol kunnen uitvoeren? Met name zal
ingegaan worden op de rol die informele, buitenschoolse leeromgevingen spelen binnen dit vraagstuk.
Zowel de leeftijd waarop jongeren geïnteresseerd zouden kunnen worden voor wetenschap en techniek,
als ook het belang van het betrekken van ouders in het proces komen ter sprake.
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16:50 – 17:00 openingshandeling
De panelleden zullen samen met een aantal kinderen de openingshandeling verrichten waardoor het
licht op alle ringen aan zal gaan en de Brain Experience tot leven komt.
17:00 – 18:00 borrel en vrije rondgang
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