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Sociale wetenschappen@Dag van de Wetenschap

Datum: 2012-11-25

Op zondag 25 november 2012, de Dag
van de Wetenschap, wordt Vlaanderen
getransformeerd tot een groot wetenschappelijk
terrein. Ook in Leuven kan je die dag
wetenschap komen ruiken, zien, voelen, horen
en zelfs proeven! Op negen boeiende locaties
zullen er verschillende lezingen, workshops,
experimenten, … rond wetenschap in al haar
vormen plaatsvinden. Kijk in het programma
beneden om de activiteiten die de Faculteit
Sociale Wetenschappen organiseert te
bekijken. Hopelijk kunnen we jullie allemaal
verwachten met familie, vrienden … De activiteiten zijn bedoeld voor jong en oud en zijn helemaal gratis.

Bekroonde documentairefilm: 'Cemetery State'! - Bekijk hier de trailer

Uitleg en voorwoord door Prof Filip De Boeck:
Hoe gaan Afrikanen om met de dood?

Bekroonde en beklijvende documentaire. Deze
film gaat over zoveel meer dan het volgen van
enkele doodgravers op een van de grootste en
oudste begraafplaatsen van Kinshasa die
langzaamaan ingepalmd wordt door
sloppenwijken. In een stad waar 75 procent van
de bevolking jonger is dan 25 jaar, zien we hoe
deze Afrikaanse jongeren omgaan met de dood
van hun vrienden, hoe ze omgaan met verval
en er het beste van proberen te maken. Het handelt ook over generatieconflicten en hoe deze
begrafenissen en rouwrituelen momenten van revolte tegen de sociale en politieke orde zijn geworden.
Antropoloog Filip De Boeck kreeg de Spiegelprijs 2010 voor deze documentaire die tweejaarlijks naar een
persoon of een vereniging gaat die een fundamentele bijdrage geleverd heeft aan een realistische
beeldvorming over Afrika. De maker komt persoonlijk een introductie op de film geven. Een absolute
aanrader.

Jongerenpraat over de Wetstraat

Kortfilmpje over jongeren en politiek.

Wat als jongeren ons land zouden besturen? Wat is politiek volgens
Tom (16 jaar)? Welke naam zou de 18-jarige Sarah aan haar partij
geven? Wat zouden de standpunten zijn van de fractie van de bijna
zeventienjarige An en Peter? Spring even binnen en kom luisteren
naar de ongezouten en zoetgevooisde meningen en ideeën van
onze jongelui in het montagefilmpje Jongerenpraat over de
Wetstraat.

'Mama, mag ik op't internet?' Tips en tricks over chatten, mailen en surfen!

Vormingsworkshop voor ouders over de
vaardigheden, kansen en risico''s van kinderen
op het internet

Internet is niet meer weg te denken uit het leven
van jongeren. In het kader van het EU KIDS
ONLINE-onderzoeksproject werden meer dan
25.000 9- tot 16-jarigen en één van hun ouders
over heel Europa geïnterviewd over hun online
activiteiten en de online risico’s waarmee ze
zich geconfronteerd zien. Een van de

van 14:00 uur tot 15:30 uur

KU Leuven, gebouw: Campus Sociale Wetenschappen, Auditorium Max Weber - Parkstraat 45 - 3000
Leuven

Volwassenen, jongeren (vanaf 15 jaar)

van 10:00 uur tot 16:00 uur

KU Leuven, gebouw: Campus Sociale Wetenschappen,
inkomhal - Parkstraat 45 - 3000 Leuven

Families, jongeren (vanaf 14 jaar)

AGENDA'S

Algemene agenda

Contact  Wie-is-wie  Organigram  Bibliotheken  Toledo  Intranet  KU Leuven English
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onderzoekers presenteert kort enkele
interessante resultaten van dit onderzoek,
waarbij de Belgische kinderen onder de loep
worden genomen. Aansluitend op deze introductie geeft de Gezinsbond een vorming om ouders te
informeren over de internetgevaren en -mogelijkheden. Een multimediapresentatie,
concrete situaties, technische aspecten en opvoedingstips tonen hoe een betere
beveiliging mogelijk is en hoe je je kind kunt begeleiden bij het chatten, mailen en
surfen.

Mijn gezin: zet een (stam)boompje op voor kids!

“Mijn gezin? Da’s mijn mama en ik. En Marie heeft twee
papa’s, twee mama’s en vier oma’s!” Hoe kijkt uw kind
naar haar of zijn gezin? Kinderen van 3 tot 12 jaar
kunnen hun gezin of stamboompje uitbeelden, op hun
manier, door zich creatief uit te leven met verf, krijtjes,
boetseerklei, popjes, legoblokken … Ondertussen kunnen
de volwassenen hun eigen boompje opzetten over het
gezin, anno 2012, geprikkeld door interessante
onderzoeksresultaten, uitspraken van BV’s en politici,
gezinsfoto’s uit de oude doos en cartoons. En de kids …
die krijgen nog een leuk souvenirtje mee naar huis.

‘R’ U ON AIR? Radioshow in R, Radio 2 studio Leuven

Kennismakingsworkshop over de radio van nu,
straks en vroeger.

Radiogolven suizen de wereld rond. Er staat
geen rem op iets wat nu het snelste lid van de
mediafamilie is geworden. Radio fladdert
wispelturig door huiskamers en langs fileleed.
AM- en FM-banden zijn te klein. Het digitale
tijdperk dringt zich op. De mystiek van radio
maakt plaats voor bekende koppen.
Radioreporters monteren hun stukken nog voor
ze op de redactie zijn… Nostalgie maar ook
gretigheid naar wat nog komen zal, is verenigd
in ‘R’, het Radiohuis van de VRT in Leuven. Verken het Omroepmuseum. Knutsel
zelf en onder begeleiding een radiomontage in elkaar. Zak lekker onderuit terwijl
radio-iconen van vroeger en nu verhalen uitwisselen ...

Meer informatie over activiteiten op de Dag van de Wetenschap

van 10:30 uur tot 12:30 uur

KU Leuven, gebouw: Campus Sociale Wetenschappen, Mediacentrum -
Parkstraat 45 - 3000 Leuven

Families

van 10:00 uur tot 16:00 uur

KU Leuven, gebouw: Campus Sociale
Wetenschappen, zijbeuk Alma 2 - Van Evenstraat
2C - 3000 Leuven

Kinderen, jongeren, families

van 16:00 uur tot 18:00 uur

Radio 2, gebouw: Radiohuis - Boekhandelstraat 2 - 3000 Leuven

Kinderen, jongeren, families

Leuven

Vlaanderen
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