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Vidensshop med hjernen

Velkommen til en festlig aften om vores hjerne. 
Alle mennesker har én, men hvad ved vi egentlig 
om denne fabelagtige konstruktion? Syv forskere 
står klar med skarpe forelæsninger, og i pauserne 
er der brain food og musik på hjernen. God aften!

TID/STED Kl. 19.00-19.30 Kl. 20.00-20.30 Kl. 21.00-21.30
D113 Hvor sidder det perverse? Hvad består hjernen af? Hvad består hjernen af?
D119 Hjernen og læring Hjernen og læring Hvor sidder det perverse?
D215 Hjernen – sansernes filter Hjernen – sansernes filter Hjernen – sansernes filter

E Hvad består hjernen af? Hvor sidder det perverse? Hjernen og læring
F Hjernemanipulation Hjernemanipulation Hjernemanipulation

G116 Hjernen og religion Hjernen og religion Hjernen og religion
G122 Musik på hjernen Musik på hjernen Musik på hjernen

Hvor sidder det perverse?
Christian Graugaard, professor i sexologi, Aalborg Universitet
En lynekspedition gennem seksualvidenskabens teorier 
om hjernens betydning – fra 1800-tallets fantasirige 
frenologi til vore dages avancerede PET-scanninger. 

Hjernen og læring
Ole Lauridsen, lektor i undervisning og læring, Aarhus Universitet
Hvad foregår der i hjernen, når vi lærer noget nyt? 
Hvad påvirker indlæringen, og hvordan husker vi?

Hjernen – sansernes filter
Thomas Alrik Sørensen, adjunkt i neuropsykologi, Aalborg Universitet
Hvad betyder det, at hjernen tolker på sanserne? Er 
der forskelle mellem os, som når vi ser en kjole eller 
har synæstesi?

Morten Storm Overgaard er desværre blevet forhindret, 
og forelæsningen ’Hjernen og bevidsthed’

erstattes derfor af ’Hjernen – sansernes filter’ 
ved Thomas Alrik Sørensen.

Hvad består hjernen af?
Leif Østergaard, professor i neurovidenskab, Aarhus Universitet
Hvordan er hjernen opbygget, hvad bruger vi den til, 
og hvad kan den blive til? Hør om den fysiske hjerne.

Hjernemanipulation
Niels Krøjgaard, psykologisk entertainer
Et underholende show, som viser, hvor let du og din 
hjerne kan snydes og manipuleres.

Hjernen og religion
Armin W. Geertz, professor i religionsvidenskab, Aarhus Universitet
Hvad sker der i hovedet på de religiøse, har Gud sin 
egen plads i den menneskelige hjerne, og hvad foregår 
der, når mennesker beder til Gud?

Musik på hjernen
Bjørn Petersen, docent, Det Jyske Musikkonservatorium, og postdoc, 
Center for Music in the Brain, Aarhus Universitet
Kan musik træne din hjerne, hvordan påvirker musik 
hjernen, og hvordan ser en musikers hjerne ud?

Kl. 19.00-19.30: Forelæsninger i syv auditorier
Kl. 19.30-20.00: Pause med brain food
Kl. 20.00-20.30: Forelæsninger i syv auditorier
Kl. 20.30-21.00: Pause med musik på hjernen
 ved Trio Col Basso
Kl. 21.00-21.30: Forelæsninger i syv auditorier


