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DOE MEE AAN DE GROTE WETENSCHAPSQUIZ VAN SCIENCE IN THE
CITY
Meld je aan en oefen alvast met de online wetenschapsquiz
Zondag 3 april staat de Culturele Zondag Science in the City in het teken van het 380 jarig bestaan
van de Universiteit Utrecht. Speciaal voor deze zondag presenteren Culturele Zondagen en de
Universiteit Utrecht De Grote Wetenschapsquiz in TivoliVredenburg, waarin zes teams onder
leiding van Thomas van Luyn de strijd aangaan. Via de website van Culturele Zondagen kan
iedereen zich opgeven om mee te doen en een duo te vormen met schrijver Ronald Giphart, Leon
Giesen (Mondo Leone), wethouder van cultuur Kees Diepeveen, Victorine Plante (Theatergroep
Aluin), professor doctor Bram Orobio de Castro of een student van de universiteit. Om te oefenen
kun je je kennis alvast testen met de online wetenschapsquiz. Aanmelden voor De Grote
Wetenschapsquiz kan tot en met 30 maart.
Science in the City
Tijdens Science in the City verandert de binnenstad in één grote collegebank. In de
universiteitsgebouwen en daarbuiten geven toonaangevende hoogleraren en onderzoekers van de
Universiteit Utrecht minicolleges. NOS weerman Peter Kuipers Munneke geeft een college over
smeltende Noordpoolgletsjers, Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft legt alles uit over de zwaartekracht
en doctor Bart Jaski vertelt over het Utrechts Psalter. Naast het volgen van minicolleges kunnen
bezoekers ook meedoen aan practica, experimenten en workshops. Verder is er muzikaal vuurwerk
van De Utrechtse Studenten Big Band & Eric Vloeimans en legt Giel Beelen songteksten langs de
wetenschappelijke meetlat. Bij de meeste activiteiten zijn studiepunten te behalen die te verzilveren
zijn tijdens de buluitreiking in het Academiegebouw.
Ook voor de jonge wetenschappers is er een afwisselend programma. In het Universiteitsmuseum
zijn allerlei experimenten te doen, op het Domplein presenteert Oscar Kocken de
Renjerotwetenschapsquiz en professor doctor Remco Veltkamp vertelt waarom sommige liedjes in je
hoofd blijven hangen.
www.culturelezondagen.nl
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