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Spectrum biedt donderdagnamiddaglezingen door wetenschappers van de Universiteit
Antwerpen en verwante instellingen, afgewisseld met alumni en sprekers uit verschillende
sectoren. Spectrum maakt actuele wetenschap, onderzoek en cultuur toegankelijk voor alle
geïnteresseerden, ongeacht de leeftijd. Voorkennis is niet vereist.

20 september

. Hugo Claus, familie en Wereldoorlog II

Openingslezing . Georges Wildemeersch . emeritus
gewoon hoogleraar . letterkunde . Instituut voor de
Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) .
Universiteit Antwerpen

4 oktober

. In de ban van De Verwondering: een

meesterwerk van Hugo Claus in close-up
Kevin Absillis . docent . letterkunde . Instituut voor de
Studie van de Letterkunde in de Nederlanden (ISLN) .
Universiteit Antwerpen

11 oktober

. The good, the bad, the ugly: het nut van

bacteriën voor onze gezondheid
Géraldine Broeckx . navorser . farmaceutische
wetenschappen . Laboratorium voor Farmaceutische
Technologie en Biofarmacie . Universiteit
Antwerpen . winnaar PRESS>SPEAK wedstrijd
wetenschapscommunicatie 2018

18 oktober

. Ethiek en dynamiek van de psychiatrische
diagnostiek. Het voorbeeld van autisme
Kristien Hens . docent . bio-ethiek . Centrum voor
Ethiek . Universiteit Antwerpen

25 oktober

. CurieuzeNeuzen Vlaanderen: het grootste
burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit
Filip Meysman . hoogleraar . biogeochemie .
Ecoysteembeheer . Universiteit Antwerpen

8 november

. Ook dat nog: Napoleon hervormt de

opleiding diergeneeskunde
Peter Bols . hoogleraar . diergeneeskundige
wetenschappen . Veterinaire Fysiologie en Biochemie .
Universiteit Antwerpen

www.uantwerpen.be/spectrum

15 november

. Karl Marx als spook, mummie en levend
denker

Walter Weyns . hoogleraar . sociologie . Universiteit
Antwerpen

29 november

. Veroudering, ontgroening en (vervangings)
migratie: de demografische krijtlijnen van
het migratiedebat
Karel Neels . hoogleraar . sociologie . Centrum voor
Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) .
Universiteit Antwerpen

6 december

. Pijn en beweging bij dansers en muzikanten:

know pain or no gain?
Nathalie Roussel . docent . revalidatiewetenschappen en
kinesitherapie (REVAKI) . Universiteit Antwerpen

13 december

. De optica achter het zien

Marie-José Tassignon . emeritus gewoon hoogleraar .
oftalmologie, visuele optica en visuele revalidatie .
Translationele Neurowetenschappen (TNW) .
Universiteit Antwerpen

Praktisch

Tijdstip: 14.15 - 16.30 uur
Locatie: Universiteit Antwerpen
Campus Groenenborger
Groenenborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
Informatie over lokalen en registratie op
www.uantwerpen.be/spectrum
of via spectrum@uantwerpen.be
Gratis voor personeel van UAntwerpen,
studenten en leerlingen van alle onderwijsinstellingen, senioren met een IGO
(inkomensgarantie voor ouderen)

Op acht maandagavonden brengt Studium Generale mensen samen rond actuele maatschappelijke
ontwikkelingen, dit jaar rond het thema ‘onrust en onbehagen’. Elke avond begint met een lezing
van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en
publiek. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren en van gedachten te wisselen.

Onrust en onbehagen
8 oktober

. Onrust en onbehagen

Paul Verhaeghe . gewoon hoogleraar . psychologie .
Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie .
Universiteit Gent

15 oktober

. Zwermgedrag – organisatie zonder
leiding!?

Experiment . videobijdrage van Jean-Paul Van
Bendegem (hoogleraar . filosofie . wiskunde . Centrum
voor Logica en Wetenschapsfilosofie . Vrije Universiteit
Brussel) . lezing door Winnie Daamen (hoofddocent .
civiele techniek en geowetenschappen . Transport
en Planning . Technische Universiteit Delft) over
mensenmassa’s, verkeers- en voetgangersgedrag .
in samenwerking met Wetenschapscafé Antwerpen

26 november

. Commons en de stad van de toekomst

Tine De Moor . hoogleraar . economische en sociale
geschiedenis . Institutions for Collective Action .
Universiteit Utrecht

3 december

. Verdwaasde ambities in de roman

Paul Pelckmans . emeritus gewoon hoogleraar .
letterkunde . Antwerp Centre for Digital humanities and
literary Criticism (ACDC) . Universiteit Antwerpen

10 december

. Chemie en veiligheid versus water en vuur

Gert Van Bortel . vice-president . Emergency Response .
BASF Ludwigshafen

22 oktober

. Hoe gedragen we ons online:

nice or naughty?
Heidi Vandebosch . hoogleraar .
communicatiewetenschappen . Media, ICT en

interpersoonlijke relaties in Organisaties en
Samenleving (MIOS) . Universiteit Antwerpen

5 november

. Mensen en vulkanen: de dreiging nabij
Sam Poppe . FWO aspirant . geografie . Physical
Geography . Vrije Universiteit Brussel

12 november

. De legitimiteitscrisis van de Europese Unie:
hoe ontsnappen aan het trilemma van de
Europese integratie?
Peter Bursens . hoogleraar . politieke wetenschappen .
Instituties en Meerlagige Politiek (ACIM) .
Universiteit Antwerpen

www.uantwerpen.be/studiumgenerale

Praktisch

Tijdstip: 19.30 - 21.15 uur
Locatie:
Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Gebouw R - Lokaal R.001
Rodestraat 14
2000 Antwerpen

Toegang gratis
studgen@uantwerpen.be

Een korte uiteenzetting, een publiek dat zijn oren spitst bij het genot van een drankje
en moderator Sven Pichal die de discussie in goede banen leidt: dat is de ideale mix
voor het UAntwerpen wetenschapscafé ‘Wetenschap Centraal’.

De wetenschap van slim winkelen: a-commerce
woensdag
24 oktober

woensdag
5 december

Na e-commerce is er nu a-commerce of Augmented Commerce,
handel of verkoop met gebruik van ‘augmented reality’. Zo kan je
producten virtueel al ‘ervaren’ vooraleer je ze koopt. Als je deze
nieuwe technologie dan ook nog koppelt aan AI (artificial intelligence),
krijg je als gebruiker een unieke gepersonaliseerde ervaring. Bart
Goethals, gewoon hoogleraar wiskunde-informatica aan UAntwerpen,
verduidelijkt hoe dit precies werkt en of (hoe dan?) dit ons winkelgedrag zal veranderen.

‘The compassionate egoist’ of de neuroeconomie van het coöperatief gedrag
De neuro-economie kijkt naar de rol van de hersenen bij het afwegen van
beslissingen, het inschatten van risico’s en de interactie met anderen.
Onderzoek toont aan dat bij deze besluitvorming het spanningsveld
tussen eigen- en collectief belang een grote rol speelt. Carolyn Declerck,
hoogleraar management aan UAntwerpen, kan zo een genuanceerder
mensbeeld schetsen dan dat van een Homo Economicus.
In samenwerking met bibliotheek Permeke.

Praktisch

Tijdstip: 19.30 – 21.15 uur
Locatie:
Bibliotheek Permeke – foyer
De Coninckplein 26
2060 Antwerpen
Toegang gratis – Reserveren via

www.permeke.org/
wetenschapscafe

www.uantwerpen.be/wetenschapcentraal

MathsJam
Een avond vol fun, games and creative maths. Breng je favoriete puzzels, raadsels en stellingen mee
en gooi ze in de strijd. Alle vrienden van de wiskunde welkom!
De bedoeling van een MathsJam is om mensen met een verschillende
achtergrond bij elkaar te brengen in een café, om daar samen na
Praktisch
te denken over raadsels, om puzzels uit te wisselen, om iets te
vertellen wat zijdelings met wiskunde te maken heeft of om
Elke voorlaatste dinsdag
simpelweg een pintje te drinken met mensen die al dan
van de maand:
niet professioneel met wiskunde bezig zijn.
18 september • 23 oktober •
Volg ons op facebook

20 november • 18 december

mathsjamantwerpen

Locatie: Universiteit Antwerpen
Stadscampus - Agora Caffee
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen

www.mathsjam.com

Ook nog...
Dag van de Wetenschap zondag 25 november
Wetenschappen zijn overal en ze zijn er voor iedereen.
Je ontdekt er alles over tijdens de Dag van de Wetenschap
in heel Vlaanderen, onder meer in de Antwerpse binnenstad. Ook Universiteit Antwerpen neemt deel aan dit
wetenschapsevent voor het brede publiek, met een ruim
aanbod aan activiteiten op verrassende locaties.
www.dagvandewetenschapantwerpen.be
Debating Development
Praktisch
Debating Development is
Dinsdagavonden in
een geaccrediteerd vak
oktober en november
en een publiek platform
Tijdstip: 19 – 21 uur
voor reflectie over ontLocatie: Stadscampus
wikkelingsthema’s,
www.uantwerpen.be/
dit jaar rond ‘klimaat’.
debatingdevelopment
Elk debat wordt geïntroduceerd door een vooraanstaande spreker. Een discussant
komt met tegenargumenten die de basis vormen
van het debat. Op dinsdag 9 oktober openen we
de reeks met een inleiding door Aviel Verbruggen
en MO* journaliste Tine Hens.

Centrum Pieter Gillis
Regelmatig organiseert
het Centrum Pieter Gillis,
het reflectiecentrum voor
actief pluralisme van de
Universiteit Antwerpen,
lezingen.
www.uantwerpen.be/cpg

Deutschcafé
Wie met gelijkgestemden Duits wil
praten – als moedertaal
of als tweede taal –
kan terecht in het
Praktisch
Deutschcafé.
Locatie:

Universiteit Antwerpen

Iedereen met
Stadscampus
interesse voor
Toegang gratis
de Duitse cultuur
is welkom.
www.uantwerpen.be/deutschcafe
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. SEPTEMBER .
18 MathsJam
20 Hugo Claus, familie en Wereldoorlog II
		
Georges Wildemeersch . Spectrum
. OKTOBER .
4 In de ban van De Verwondering: een
		 meesterwerk van Hugo Claus in close-up
		
Kevin Absillis . Spectrum
8 Onrust en onbehagen
		
Paul Verhaeghe . Studium Generale
11 The good, the bad, the ugly: het nut van
		 bacteriën voor onze gezondheid
		
Géraldine Broeckx . Spectrum
15 Zwermgedrag – organisatie zonder leiding!?
		
Experiment . Jean-Paul Van Bendegem .
		 Winnie Daamen . Studium Generale
18 Ethiek en dynamiek van de psychiatrische
		 diagnostiek. Het voorbeeld van autisme
		
Kristien Hens . Spectrum
22 Hoe gedragen we ons online:
		 nice or naughty?
		
Heidi Vandebosch . Studium Generale
23 MathsJam
24 De wetenschap van slim winkelen:
		a-commerce
		
Bart Goethals . Wetenschap Centraal
25 CurieuzeNeuzen Vlaanderen: het grootste
		 burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit
		
Filip Meysman . Spectrum
. NOVEMBER .
5 Mensen en vulkanen: de dreiging nabij
		
Sam Poppe . Studium Generale

8 Ook dat nog: Napoleon hervormt
		 de opleiding diergeneeskunde
		
Peter Bols . Spectrum
12 De legitimiteitscrisis van de Europese Unie:
		 hoe ontsnappen aan het trilemma van de
		 Europese integratie?
		
Peter Bursens . Studium Generale
15 Karl Marx als spook, mummie en
		 levend denker
		
Walter Weyns . Spectrum
20 MathsJam
26 Commons en de stad van de toekomst
		
Tine De Moor . Studium Generale
29 Veroudering, ontgroening en (vervangings)
		 migratie: de demografische krijtlijnen van
		 het migratiedebat
		
Karel Neels . Spectrum
. DECEMBER .
3 Verdwaasde ambities in de roman
		
Paul Pelckmans . Studium Generale
5 ‘The compassionate egoist’ of de neuro		 economie van het coöperatief gedrag
		
Carolyn Declerck . Wetenschap Centraal
6 Pijn en beweging bij dansers en
		 muzikanten: know pain or no gain?
		
Nathalie Roussel . Spectrum
10 Chemie en veiligheid versus water en vuur
		
Gert Van Bortel . Studium Generale
13 De optica achter het zien
		
Marie-José Tassignon . Spectrum
18 MathsJam

De activiteiten in deze kalender worden (mee) georganiseerd door het team Levenslang Leren van
het Departement Universiteit & Samenleving aan de Universiteit Antwerpen.

Ontvang je graag informatie over activiteiten van het team Levenslang Leren?
Stuur een mailtje naar levenslangleren@uantwerpen.be,
volg ons op wetenschapaandestroom of twitter: @was_antwerpen

Met de steun van de Vlaamse Overheid

