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Op zondag 8 oktober viert de UGent haar 200e verjaardag 
met een gratis stadsfestival vol beleving, ontdekking én feest. 
Voor jong en oud, medewerkers en studenten, alumni en 
stadsgenoten: het programma bevat voor iedereen interes-
sante activiteiten.

Het festival begint ‘s morgens met een live radio–uitzending 
(Radio 1) vanuit de Boekentoren en de voorstelling van het 
boek ‘Uit de ivoren toren. 200 jaar Universiteit Gent’. In de na-
middag, tussen 13 en 17 uur, palmen we de as tussen Het Pand 
en Campus Ledeganck in, met meer dan 230 activiteiten 
op ruim twintig locaties. Je wordt er getrakteerd op een 
boeiende mix: kinderworkshops, interactieve demonstraties, 
experimenten, wetenschapsshows, korte lezingen, rondleidin-
gen, een boekenmarkt en nog veel meer. Natuurlijk kun je ook 
het UGent-patrimonium bezoeken: de Aula, de Blandijn, de 
Emile Braunschool, de Volkssterrenwacht, ... Meer details vind 
je in deze gids. Voor het volledige programma surf je naar 
iedereenugent.be, waar je ook kunt inschrijven voor bepaalde 
activiteiten. 

Langs het parcours zijn er concerten, dj's en performances 
rond ‘200 jaar UGent’ en kun je iets eten en drinken – van 
spaghetti in de Brug tot lekkers uit een van de foodtrucks. 
Vanaf 17 uur sluiten we het feest af met een unieke slotshow 
met onder meer Jef Neve, Lady Linn en andere bekende 
Gentse artiesten.

200 jaar worden … dat verdient een spetterend feest, waarop 
jij en je familie en vrienden van harte welkom zijn. 
Tot op 8 oktober!

IEDEREEN UGENT! 
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OOK VOOR 
KINDEREN!
Tijdens Iedereen UGent! is de UGent the 
place to be voor kinderen, met leuke 
experimenten, poppentheater, work-
shops en vele andere activiteiten op 
kindermaat. Her en der op het parcours 
is er ook animatie op maat van het 
jonge volk. Activiteiten die zich specifiek 
richten tot kinderen, herken je in deze 
gids aan dit icoontje:  

GRATIS
Het festival is gratis en voor de meeste 
activiteiten hoef je niet vooraf in te 
schrijven. Gewoon langskomen en deel-
nemen dus. Voor sommige workshops 
en rondleidingen met beperkte capa-
citeit is inschrijven wel noodzakelijk: 
dat staat telkens expliciet vermeld 
bij de activiteit. Inschrijven doe je via 
iedereenugent.be. 

Surf voor het gedetailleerde  
programma naar 

iedereenugent.be

ONLINE

Tweet mee met #ugent200

Iedereen UGent!
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30



LOCATIES
Een dag lang palmen we de stad in: op de as tussen Het Pand en Campus 
Ledeganck staat alles in het teken van Iedereen UGent! Op het plan vind 
je de locaties waar de activiteiten plaatsvinden. 

1 HET PAND  
 Onderbergen 1

2 STADHUIS GENT
 Botermarkt 1 

3 STADSHAL  
 Poeljemarkt 1 

4 AULA
 Voldersstraat 9

5 EMILE BRAUNSCHOOL
 Voldersstraat 3 

6 FILMZAAL PADDENHOEK
 Paddenhoek 3

7 DE KROOK  
 Miriam Makebaplein 1 

8 VOORUIT
 Sint–Pietersnieuwstraat 23

9 UFO
 Sint–Pietersnieuwstraat 33

10 STUDENTENPLEIN   
 Sint–Pietersnieuwstraat 41

11 TECHNICUM
 Sint–Pietersnieuwstraat 41

12 DE BRUG 
 Sint–Pietersnieuwstraat 45

13 JOZEF PLATEAUSTRAAT 22 

14  VOLKSSTERRENWACHT 
ARMAND PIEN

 Gezusters Lovelingstraat 1 

15 ROZIER 44

16 UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK
 Sint–Hubertusstraat 8 

17 BLANDIJNBERG 2

18 DE THERMINAL
 Hoveniersberg 24

19 CAMPUS TWEEKERKEN
 Tweekerkenstraat 2

20 SINT–PIETERSPLEIN

21 HOME CANTERBURY
 Stalhof 51

22 CAMPUS LEDEGANCK  
 Karel Lodewijk Ledeganckstraat 35

 STAM
 Godshuizenlaan 2
 
 MUSEUM DR. GUISLAIN
 Jozef Guislainstraat 43

 SINT–PIETERSABDIJ
 Sint–Pietersplein 9 

 SINT–BAAFSKATHEDRAAL
 Sint–Baafsplein 2 

 DESIGN MUSEUM
 Jan Breydelstraat 5

M1

M2

M3

M4

M5

 STATION 
 GENT–SINT–PIETERS
 Maria–Hendrikaplein 1

 STADSHAL
 Poeljemarkt 1

  INFOPUNT  
SINT–PIETERSNIEUWSTRAAT

 Sint–Pietersnieuwstraat 33 (Ufo)

   ACTIVITEITEN

 INFOPUNTEN
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In de stad rijden ook 4 mobiele info-
punten rond.
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EXPERIMENTEN– EN ONTDEKKINGSMARKTEN

Altijd al willen deelnemen aan een wetenschappelijk experiment? Ontdek je graag 
zelf waar UGent–onderzoekers mee bezig zijn? Bezoek tijdens Iedereen UGent! de 
experimenten– en ontdekkingsmarkten in de gebouwen aan de Rozier, Blandijnberg, 
De Krook, Campus Tweekerken, Campus Ledeganck, de Volkssterrenwacht, de Aula,  
het Ufo en Het Pand. Breng je kinderen mee en laat je verbazen!

 HET PAND 

HOE HET VOELT OM 
EEN PROEFKONIJN TE ZIJN
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Kom te weten hoe jij als proefkonijn 
een bijdrage kan leveren aan de 
wetenschap, door deel te nemen aan 
een  klinisch onderzoek. Een speels 
experiment krijg je er bovenop.

EEN BLESSUREVRIJE SPORTHOBBY?  
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Ontdek de technologie om het risicoprofiel 
van een gezonde sporter in kaart te bren-
gen en test enkele games uit, onder meer 
om het blessurerisico te verminderen. 

‘GET FIT 2 SPORT’ BASISPRINCIPES 
SPORTLETSELPREVENTIE
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Met ‘Get Fit 2 Sport’ willen UGent– 
onderzoekers onze jonge sporters de 
basisprincipes bijbrengen om sport-
letsels te voorkomen. 

VECHTEN TEGEN KANKER
– 14 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Een speciaal ontwikkeld ‘serious game’ 
geeft je informatie over kanker en de 
verschillende behandelingen. In deze 
eerste versie van het spel ligt de nadruk 
op immunotherapie.

 AULA 

HOE FANTOMEN STUDENTEN 
DIERGENEESKUNDE HELPEN
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Maak kennis met onze ‘fantomen’, 
kunststofmodellen van lichaams-
delen van dieren, waarmee studenten 
diergeneeskunde honden en katten 
bestuderen. 

GROTE HUISDIEREN IN DE KLINIEK!
–  13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Bekijk een sfeerfilmpje van hoe het 
eraan toegaat in de afdeling ‘Heelkunde 
en anesthesie van de grote huisdieren’ 
van de dierenkliniek in Merelbeke.

SKILLSLAB: OEFENRUIMTE 
VOOR DIERENARTSEN IN SPE
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
In het skillslab oefenen studenten 
basistechnieken zoals de huid hechten. 
Ook over de kliniek voor inwendige ziek-
ten van de grote huisdieren verneem 
je meer.

3D–ANIMATIE 
‘THE VIRTUAL HORSE’
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Via 3D–modellen en animaties krijg 
je een goed zicht op de anatomie van 
het paard.

KIJKOPERATIES EN FYSIOTHERAPIE
BIJ DE HOND
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Bekijk hoe een kijkoperatie of artro-
scopie bij een hond gebeurt en hoe ook 
honden fysiotherapie kunnen krijgen.

BIJZONDERE DIERSOORTEN 
IN DE LIFT
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Fretten, vogels, vissen, reptielen, 
amfibieën: steeds vaker houden we bij-
zondere diersoorten als huisdier. Maar 
hoe verzorg je die dieren? Leg je vragen 
voor aan een specialist.

ONTDEK EN
EXPERI MENTEER



8

 DE KROOK 

MUZIEK, HET BREIN EN BEWEGING: 
ONTDEK DE LABORATORIA VAN HET 
IPEM IN DE KROOK
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Waarom zet muziek ons aan tot bewe-
gen? Wat doet muziek met ons brein? 
In het Instituut voor Psychoacustica en 
Elektronische Muziek vind je het ant-
woord. Test er ook eens de Music Paint 
Machine of een SoundBike uit.

DE KROOK:  
GEBRUIKERS GEVEN TECHNOLOGIE 
EN MEDIA MEE VORM!
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
In het Media Experience Lab – in een 
gewone huiskamer – testen weten-
schappers onze relatie met nieuwe 
media en technologie. In het Co – 
creation Lab geef je de toekomst 
mee vorm. Werken met video en 
 geluid kan in het Media Training 
Center.

DE KROOK: KRUISING TUSSEN 
TECHNOLOGIE EN CULTUUR
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Enthousiaste wetenschappers demon-
streren wat hun onderzoek voor de 
samenleving kan betekenen. Hoe kan 
technologie ons gezonder maken? Kun-
nen we mensen nieuwe vaardigheden 
aanleren in virtuele realiteit? Wat is big 
data? Het volledige programma vind je 
op de website iedereenugent.be.

KOM LANGS BIJ URGENT.FM
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Welkom bij Urgent.fm, het medialab en 
radiostation van de Universiteit Gent 
op de -1 verdieping van de Krook. Je 
krijgt een blik achter de schermen en 
de mogelijkheid om live optredens, dj-
sets en cultuurprogramma’s te volgen 
vanop de eerste rij. Breng een bezoek 
en/of luister live via 105.3FM of via de 
livestream op Urgent.fm

 VOLKSSTERRENWACHT 

SPECTROSCOPIE 
IN DE STERRENKUNDE: 
DEMONSTRATIE
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Onze amateurastronomen demonstre-
ren hoe je het spectrum van een ster 
kan maken, analyseren en interpreteren. 
Dat geeft een schat aan informatie 
over de scheikundige samenstelling en 
de temperatuur.

TECHNOLOGIEFEEST
De ingenieurs van de faculteit Ingenieurswetenschappen en 
Architectuur houden in De Krook een heus technologiefeest, met 
meer dan 30 verschillende demo’s en experimenten. Maak op 
interactieve wijze kennis met zelfrijdende voertuigen, innovaties 
in de  chemische- en betontechnologie, virtual reality, geavanceer-
de draadloze technologieën en robotica, kunststofverwerking en 
3D-printing, fotonica, big data toepassingen, ... en nog veel meer! 
Het volledige programma vind je op de website iedereenugent.be. 

– 13 – 17 uur 
– De Krook 
– kinderen, jongeren, volwassenen



 UFO 

ALIVE AND KICKING!
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
In het Ufo zie je bio–ingenieurs en 
industrieel ingenieurs aan het werk. Zij 
zoeken manieren om met planten, die-
ren, micro–organismen, ... onze wereld 
duurzamer en beter te maken. 

DNA ontrafeld: tools in planten-
biotechnologie – voor kinderen 
Sommige planten kunnen beter tegen 
droogte of insecten dan andere. Ont-
dek hoe je interessante eigenschap-
pen van de ene naar de andere plant 
kan overbrengen.
Kloon je eigen in–vitroplantje  
voor kinderen 
Maak je eigen proefbuisplantje en 
neem het nadien mee naar huis.

• 3D–microscopie: 
het zit vanbinnen! 
Wil je vooraf weten welk speeltje in 
je Kinder Surprise zit? Of hoe je een 
fossiel van miljoenen jaren oud terug 
vorm geeft? 3D–microscopie is de 
sleutel. 

• Restwarmte recupereren met 
chemische warmtepomp 
Qpinch, de chemische warmtepomp 
ontwikkeld aan de UGent, herge-
bruikt restwarmte uit de industrie.

• Babymelk vol gezonde suikers 
De start–up Inbio programmeert 
bacteriën om grote hoeveelheden 
‘moedermelksuikers’ aan te maken, 
omdat die zo gezond zijn voor baby’s. 

• Lekkerdere chocolade dankzij 
de wetenschap 
Wetenschappers van de UGent helpen 
de cacaoboeren in West–Afrika om 
kwalitatievere cacao te produceren. 
Ontdek hier wat ze doen en kom het 
resultaat proeven!

• From sewer to brewer 
Bier van afvalwater? Het kan! Onze 

bio–ingenieurs kunnen afvalwater zó 
goed zuiveren dat het weer drinkbaar 
wordt. Santé!

• Plastic in zee 
Hoeveel plastic ligt er op één 
kilometer strand? En hoeveel kleine 
stukjes plastic zitten er in ons water? 
Doe de test!

• Toiletwater hoeft geen afval-
stroom te zijn 
Bio–ingenieurs ontwikkelen nieuwe 
technologieën om water en nutriën-
ten op een veilige manier terug te 
winnen. Interessant op aarde maar 
ook voor ruimtemissies naar Mars.

• Op zoek naar menselijke sporen in 
de bodem 
Met een zelf ontwikkelde bodem-
scanner gaan wetenschappers op 
zoek naar menselijke sporen in de 
bodem van Stonehenge, Waterloo en 
de frontzone van Flanders Fields.

• Innovaties in de tuinbouw 
Hoe kunnen we energie–efficiënt 
en op een beperkte ruimte zoveel 
mogelijk planten telen? Tip: the sky 
is the limit!

• Biotechnologie: van hap tot slok 
Enzymen, gisten, bacteriën en schim-
mels: ze maken ons eten lekkerder en 
gezonder. Kom letterlijk proeven van 
biotechnologie!

• Pratende boom 
Hoe snel groeien bomen? En groeien 
ze in de stad sneller dan daarbuiten? 
Kom het zelf meten op het Studen-
tenplein (naast het Ufo), en volg de 
boom op je smartphone! 

9

UGENT 
ONDERNEMERSMARKT
Kom langs op de ondernemersmarkt van Durf Ondernemen, 
het kenniscentrum dat ondernemende studenten ondersteunt. 
Student–ondernemers pitchen hun ideeën en je kan proeven van 
hun producten en diensten.

– 13 – 17 uur 
– Ufo 
– kinderen, jongeren, volwassenen
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NIEUWE TECHNIEKEN 
IN DE ARCHEOLOGIE
–  13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Archeologen werken niet alleen met 
spades en truwelen, maar steeds vaker 
ook met hoogtechnologisch materiaal. 

TAAL EN ARTIFICIËLE 
INTELLIGENTIE
– 13 – 17 uur 
–  jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

Kan een Facebookpost verraden of iemand 
zwaar depressief is? Kunnen we op basis 
van een tekst de emoties van de schrijver 
meten? Ontdek hier het antwoord! 

GODEN EN DEMONEN 
UIT INDIA EN CHINA
– 13 – 17 uur 
–  kinderen, jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

De Aziatische godenrijken zijn 
indrukwekkend en kleurrijk, met 
draken, machtige godheden en sierlijke 
godinnen. Wat hebben de Aziatische 
godheden ons te vertellen?

EEN SCHAT AAN VERHALEN
– 13 – 17 uur 
–  kinderen, jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

Op fluistertoon en in de oorspronkelijke 
taal geven studenten en docenten 
een stem aan de vele parels in de 
boekencollectie.  
 

 

GEHEUGENISSEN:
GESCHIEDENIS IN JE OREN
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Geef je oren de kost en laat je verrassen 
door boeiende verhalen uit het verle-
den. UGent–historici vertellen vol passie 
over het onderzoek dat ze zelf hebben 
gevoerd. 

 BLANDIJNBERG 2 

DIALECTLOKET
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Verdiep jezelf in de kleurrijke wereld 
van de dialecten via filmpjes, geluids-
fragmenten en quizzen. Want soms 
is een ‘kacheltje’ een veulen, en een 
‘paddenstoel’ een paraplu! 

VELDWERK IN BEELD
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Kom kijken hoe onderzoekers van 
 Conflict– en Ontwikkelingsstudies, 
Afrikaanse talen en culturen, en 
Geschiedenis gegevens verzamelen in 
de rommelige realiteit van alledag, ver 
buiten de veilige kantoorruimte.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

DE (EIGEN)WIJZE CONSUMENT
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Op Campus Tweekerken draait alles rond 
de (eigen)wijze consument. De activi-
teiten willen je erbij doen stilstaan hoe 
marketeers je (on)bewust beïnvloeden 
bij het kopen van (on)gezonde voeding. 
Handel jij als een (eigen)wijze consument 
als je de supermarkt binnenwandelt? 
• Smaken verschillen  

Doe de test: welke chocolademelk 
vind jij het lekkerst? En komt je 
voorkeur overeen met die van de 
doorsnee consument?

• Hoe kijk jij naar de wereld? 
Hoe kijk jij naar reclamebeelden? 
Wat trekt je aandacht, of net niet? 
Neem deel aan een eyetracking-
demonstratie en neem je eigen 
‘heatmap’ mee naar huis. 

• Game jezelf reclamewijs  
Met een videogame leren kinderen 
(8–14 jaar) kritisch nadenken over 
reclame. Word niet beïnvloed zonder 
dat je het weet!

• Reclamewijze vloggers aan 
het woord 
Wat hebben enkele Vlaamse vloggers 
te zeggen over reclamewijsheid? 
Verruim je blik en laat je inspireren 
door hun videoboodschappen.

• Foodmarketing quiz 
Foodmarketeers proberen jouw 
gedrag te sturen. Ontdek in deze quiz 
hoe jij te beïnvloeden bent! Of niet, 
natuurlijk.

• Weinig verhullende tijdschriftcovers 
Een minitentoonstelling over 
aantrekkelijke covers. Raad welk tijd-
schrift schuilgaat achter de cover en 
leer hoe marketeers ons koopgedrag 
beïnvloeden.



11

LINKS OF RECHTS:
HEB JIJ GESPIEGELDE HERSENEN?
– 13 – 17 uur 
–  kinderen (+10 jaar),  

jongeren, volwassenen
Activeer jij vooral links hersencellen 
als je woorden leest? Of behoor je tot 
de minderheid van wie de hersenen het 
spiegelbeeld lijkt te zijn van de meeste 
breinen? Hier kom je het te weten.

 CAMPUS LEDEGANCK 

PUZZELEN MET WISKUNDE
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Test je ruimtelijk inzicht, redeneerver-
mogen en creativiteit met onze wiskun-
dige puzzels, en laat je verwonderen 
door de eenvoud en schoonheid van de 
oplossingen. 

AARDBEVINGEN OP HET SPOOR
– 13 – 17 uur
– kinderen, jongeren, volwassenen
Aardbevingen laten sporen na op de 
bodem van meren. Test je talent als 
geoloog door echt onderzoeksmateriaal 
te bestuderen.

DIEP IN DE ZEE
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Op de bodem van de zee zijn mineralen 
en metalen te vinden: welke ecologische 
gevolgen kan diepzeemijnbouw hebben? 
En welke gevolgen hebben windmo-
lens op zee? Wetenschappers plantten 
daarvoor zendertjes in bij vissen! 

BLIK OP BIOTECHNOLOGIE
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
De UGent legde de basis voor de bio-
technologie in Vlaanderen. Maak kennis 
met onze collecties micro–organismen 
– zoals de bacteriën, plasmiden en 
kiezelwieren die nodig zijn in de voed-
selproductie – en andere toepassingen 
van biochemie en biotechnologie.

MUSICEREN MET EEN LASERHARP
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Ontdek hoe fysica letterlijk als muziek 
in de oren klinkt en bespeel een harp 
via laserstralen.

ICECUBE:
SPOOKDEELTJES IN EEN BLOK IJS
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Via een model van 16 kubieke meter 
groot schetst Dirk Ryckbosch hoe 
300 fysici een kubieke kilometer ijs op 
Antarctica inzetten om naar neutrino’s 
te zoeken.

GENTSE WATERZOOI ONDER DE 
ELEKTRONENMICROSCOOP
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Kom onze elektronenmicroscoop 
van dichtbij bekijken en zie hoe kip, 
selder en wortel eruitzien op 10.000x 
vergroting.

WARM, WARMER, WARMST
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
De weerstations in de Plantentuin 
verzamelen weergegevens, onder meer 
over de invloed van de stad op het weer. 
En kunnen onze klimaatmodellen het 
klimaat voorspellen voor het feest van 
250 jaar UGent?

WERK ZELF MET 
DE SUPERCOMPUTER!
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Ervaar zelf hoe de Tier1 Supercomputer 
werkt en leer meer over het gebruik en 
de hosting ervan.

KYMCO: EEN WAGENTJE VOL 
GEOGRAFISCHE MEETAPPARATUUR
– 13 – 17 uur
– jongeren, volwassenen
Geografen bestuderen de fysische én 
de menselijke aspecten van de aarde. Ze 
ontwikkelden daarvoor een quad uitge-
rust met laserscanner en nauwkeurige 
plaatsbepaling.

HOE WERKEN HOOGTEMETINGEN
VANOP AFSTAND?
– 13 – 17 uur
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Maak kennis met remote sensing, 3D en 
de satellieten rond de aarde waarmee 
de aarde gedetailleerd in kaart wordt 
gebracht. Zeestromingen, poolijs, 
vegetatielandschappen, … het levert 
duizelingwekkend mooie beelden op.
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RONDLEIDINGEN
 AULA 

GEOLOGISCHE STADSWANDELING
– 13.30 – 14.30 uur en 15 – 16 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Bekijk de Gentse binnenstad met zijn 
vele oude gebouwen in natuursteen 
door het oog van een geoloog. Een team 
van vier geologen vertelt de verhalen 
achter de stenen.

  VOLKSSTERRENWACHT 

UGENT–VOLKSSTERRENWACHT
ARMAND PIEN
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
In de Volkssterrenwacht vind je de oude 
telescoop van Van Monckhoven uit 1880, 
maar ook veel modernere apparatuur. 
En je hebt er een uniek zicht op Gent!

 TECHNICUM 

DE VERBRANDINGSMOTOR:
TEN DODE OPGESCHREVEN?
–  14 – 14.30 uur, 14.30 – 15 uur,  

15 – 15.30 uur en 15.30 – 16 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Zal de verbrandingsmotor in de toe-
komst op hernieuwbare energie kunnen 
werken? Bezoek de proefstanden van de 
onderzoeksgroep Vervoertechniek.

VERKEN HET TESTCENTRUM VOOR 
GEVELELEMENTEN
– 14.30 – 15 uur en 15.30 – 16 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Het Testcentrum voor gevelelementen 
onderzoekt materialen en systemen 
voor de bouwsector: van waterdichtheid 
van ramen tot kunstmatige veroudering 
van isolatiematerialen.

RONDLEIDING 
IN HET LABO HYDRAULICA
–  14 – 14.30 uur, 14.30 – 15 uur,  

15 – 15.30 uur en 15.30 – 16 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
In het labo Hydraulica leer je alles over 
water en stroming. Bekijk de opstel-
lingen en meettoestellen waarmee 
de stroming van water experimenteel 
wordt onderzocht. 

RONDLEIDING 
IN HET LABO THERMODYNAMICA
– 14 – 14.30 uur en 15 – 15.30 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Hier ontwikkelen onderzoekers thermi-
sche systemen die gebruikmaken van 
alternatieve energiebronnen en tech-
nieken om energie te halen uit verloren 
restwarmte. 

 UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 

WERFBEZOEK BOEKENTOREN
– 12.30 uur, 13 uur, 14 uur en 14.30 uur 
–  ingang Sint–Hubertusstraat
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Op 1 maart 2012 begon de renovatie 
van de Boekentoren. Momenteel zijn de 
gevel en het schrijnwerk aan de beurt. 
Werfschoenen zijn verplicht zelf mee 
te brengen! 

ZIE WAT NIET TE ZIEN IS
Maak het onzichtbare zichtbaar en leer hoe een elektrospin-
machine, een plasmaprinter, een plasmapen en een elektronen-
microscoop werken in het labo Fysica.

– 14 – 14.30 uur, 14.30 – 15 uur en 15 – 15.30 uur
– Technicum 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
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WERFBEZOEK 
FACULTEITSBIBLIOTHEEK LETTEREN 
EN WIJSBEGEERTE
–  13 uur, 14.15 uur, 15.15 uur en 

16.15 uur 
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
De tientallen kleine vakgroep– en 
onderzoeksbibliotheken van de faculteit 
Letteren en Wijsbegeerte komen samen 
in één nieuwe bibliotheek, in het Insti-
tuut der Wetenschappen. Werfschoenen 
zijn verplicht zelf mee te brengen; 
helmen worden voorzien. Minimumleef-
tijd 16 jaar. 

 BLANDIJNBERG 2 

VAN BELUIK NAAR UNIVERSITEIT
– 14 uur en 16 uur 
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Een wandeling op de Blandijnheuvel 
met ervaren gids emeritus professor 
Eugeen Roegiest. We houden ook 
even halt in enkele weinig bezochte 
binnenruimten. 

 CAMPUS LEDEGANCK 

LEDEGANCK BINNENSTEBUITEN
– 13 uur en 14.30 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Verken het labyrint van de  Ledeganck: 
van de donkere kelders tot de gloed-
nieuwe installaties en laboratoria en 
het adembenemende uitzicht vanaf 
de elfde verdieping. Goed schoeisel 
noodzakelijk!

PATRIMONIUM

Bezoek enkele parels van het 
UGent–patrimonium, al dan 
niet met een gids.

 HET PAND 

– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Het Pand – een voormalig dominicanen-
klooster – is een parel van een gebouw. 
Je kan onder meer de oude dominica-
nenbibliotheek bezichtigen, een unieke 
en historische collectie!

 AULA 

– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Altijd al benieuwd geweest wat er 
achter de zuilen in de Voldersstraat 
schuilgaat? Bezoek het feestpaleis van 
de universiteit!

 EMILE BRAUNSCHOOL 

– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in 
In dit voormalige jezuïetencollege in de 
Voldersstraat werden de eerste lessen 
van de UGent gedoceerd. Het gebouw is 
vrij te bezoeken; voor de rondleidingen 
om 13, 14, 15 en 16 uur is inschrijven 
verplicht. Minder geschikt voor minder 
mobiele personen.

 PLATEAUSTRAAT 22 

INSTITUUT VOOR DE
WETENSCHAPPEN
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
De renovatie van het Plateaucomplex 
bereikt stilaan zijn eindpunt. Stap voor 
stap herwint het Instituut voor de 
Wetenschappen zijn oorspronkelijke 
grandeur. Minder geschikt voor minder 
mobiele personen.

 DE THERMINAL 

– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Neem een kijkje in de oude thermische 
centrale aan het water, die intussen de 
favoriete blokplaats van veel studenten 
is. Ook de studentenverenigingen heb-
ben er onderdak gevonden.

 CAMPUS LEDEGANCK  

PLANTENTUIN
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Al meer dan een eeuw is de Plantentuin 
een natuuroase in de stad: er zijn ruim 
10.000 plantensoorten ondergebracht. 
Met workshops en demo’s ter plaatse.
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TENTOONSTELLINGEN
 
 STAM 

STAD EN UNIVERSITEIT. SINDS 1817
– 6/10/2017 – 27/3/2018
– jongeren, volwassenen
– Betalend (toegangsprijzen STAM)
Ontdek in het STAM hoe stad en univer-
siteit al 200 jaar samenleven. Gent zou 
Gent niet zijn zonder universiteit. 

 HET PAND 

MUSEUM VOOR DE GESCHIEDENIS 
VAN DE GENEESKUNDE: 
VAN DE GALLO–ROMEINEN TOT NU
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Snuister rond in het Museum voor de 
Geschiedenis van de Geneeskunde, met 
meer dan 200 jaar oude geneeskundige 
voorwerpen. De museumgidsen geven je 
graag meer info.

 PLATEAUSTRAAT 22 

BIBLIOTHEEK INGENIEURS
WETENSCHAPPEN EN ARCHITECTUUR
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
De verbouwing van de voormalige 
practicumzaal natuurkunde tot een 
facultaire bibliotheek werd internatio-
naal gelauwerd. In deze architecturale 
parel ontdek je waardevolle boeken, 
collecties en maquettes.

 ROZIER 44  

TUSSEN BLOK EN BLAD: 
200 JAAR 
STUDENTENTIJDSCHRIFTEN
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Studententijdschriften weerspiegelen 
de wereld van de studenten door de 
jaren heen. Met live interviews van oud–
redacteurs als Marc Reynebeau, Herman 
Brusselmans, Tom Lanoye en anderen.

STOUTE BOEKEN
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
‘Stoute’ boeken die vroeger verboden 
waren, lijken vandaag alledaags. 
Omgekeerd doen boeken die vroeger 
onder de radar bleven, vandaag 
wenkbrauwen fronsen. 

ONGEZIEN ONDERZOEK:
VERHALEN OVER VELDWERK IN INDIA
– 13 – 17 uur 
–  jongeren, volwassenen (niet 

toegankelijk voor rolstoelgebruikers)
Negen onderzoekers geven in een 
fototentoonstelling een unieke inkijk 
in hun veldwerk in India, met bruisende 
beelden van rituelen, dansers, steden, 
en nog zoveel meer. 

 CAMPUS TWEEKERKEN 

UGENT@WORK
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
De UGent telt zo’n 9.000 personeels-
leden, met de meest uiteenlopende ta-
ken. Benieuwd wat ze zoal doen? Neem 
een kijkje op onze tentoonstelling over 
het dagelijkse leven aan de UGent.

WETENSCHAP ALS KUNST
Maak kennis met de kunstzinnige wereld van de wetenschap. Het 
beeldmateriaal, gecreëerd door onze eigen UGent–wetenschap-
pers, oogt niet alleen mooi, het vertelt ook een wetenschappelijk 
verhaal. We nemen je mee op een boeiende ontdekkingstocht 
langs artistieke foto’s, schilderijen, 3D–modellen, filmprojecties, … 
Met een zoektocht langs het parcours voor de jongste bezoekers.

– 13 – 17 uur 
– Campus Ledeganck 
– kinderen, jongeren, volwassenen

© Foto: Walter De Mulder, 1955  
Beeld: Dooreman & Dams
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ZONDER GRENZEN: ERVARINGEN VAN 
MENSEN MET EEN BEPERKING
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Mensen met een beperking willen volop 
deelnemen aan onze samenleving. 
Ze vertellen zelf waar en wanneer het 
goed of fout loopt.

 HOME CANTERBURY 

STUDENTENHOMES, VROEGER EN NU
– 13 – 17 uur  
– Stalhof 51
– kinderen, jongeren, volwassenen
Hoe voelt het om in een home te 
wonen? Studenten getuigen en de expo 
geeft een interessante inkijk in het 
leven in de studentenhomes. Wie weet 
nog dat jongens en meisjes strikt wer-
den gescheiden, of dat studenten Home 
Fabiola een maand lang bezet hielden?

 GENTSE MUSEA 

OUT OF THE BOX 
IN VIER GENTSE MUSEA
– 6/10/2017 – 27/3/2018 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
–  Betalend (toegangsprijzen van de 

musea); Sint-Baafskathedraal gratis
Vier Gentse culturele instellingen 
en hun publiek buigen zich over de 
objecten uit de academische collecties 
van de UGent en knopen er een gesprek 
mee aan. Op de locaties vind je telkens 
een verrassende installatie of pop–up-
tentoonstelling. De wetenschappelijke 
objecten uit hun originele context halen 
leidt tot reflecties over wetenschap en 
haar relatie tot cultuur en maatschap-
pij. Voor elke installatie nodigt het 
Gents Universiteitsmuseum (GUM) een 
co–curator uit die vanuit zijn of haar 
expertise mee de inhoudelijke discussie 
aanwakkert. 

• Museum Dr. Guislain: het GUM in 
dialoog met professor Ignaas Devisch 
en beeldend kunstenares Alexi 
Williams Wynn.

• Sint–Baafskathedraal: het GUM in 
dialoog met dichter Peter Verhelst en 
scenograaf Koen Bovée.

• Sint–Pietersabdij: het GUM in dia-
loog met professor Maarten Van Dyck 
en scenograaf Koen Bovée.

• Design Museum: het GUM in dialoog 
met verhalenverteller, deeltjesversnel-
ler en vragensteller Fredo De Smet.

 CAMPUS LEDEGANCK 

ONTDEK DE SLIJMZWAMMEN
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Is het heksenboter of duivelskak? Ga 
zelf op zoek naar slijmzwammen op de 
expo in de Plantentuin. 

INSTRUMENTENBOUWERS
– 13 – 17 uur
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Is het instrument dat je nodig hebt voor 
jouw onderzoek niet op de markt ver-
krijgbaar? Dan maken we het gewoon 
zelf! We tonen enkele werkstukken uit 
eigen ateliers.

HET GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM: 
EEN VOORPROEFJE
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
In 2019 opent de UGent op Campus 
Ledeganck een nieuw universitair 
museum dat je wil laten nadenken over 
wetenschap en onderzoek. Speciaal voor 
Iedereen UGent! lichten de museum-
medewerkers nu al een tipje van de 
sluier op.

15

BOEKENMARKT UGENT
De UGent–bibliotheken hebben opgeruimd en bieden hun overtol-
lige boeken – wetenschappelijke literatuur maar ook een aantal 
romans – aan spotprijzen aan. Kom snuisteren op de boekenmarkt 
en steun met je aankopen het Universiteitsfonds voor onderzoek.

– 13 – 17 uur 
– Stadshal 
– jongeren, volwassenen
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KIJK, 
LUISTER 
EN LEER
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 UFO 

DENKEN VOOR BEGINNERS
– 12.30 – 13.15 uur
– jongeren, volwassenen
Hoe meer psychologen ons denken 
 bestuderen, hoe minder evident het 
blijkt om het goed te doen. Professor 
Wouter Duyck vertelt over de denk-
fouten die we allen maken en hoe we 
ze (niet) kunnen vermijden.

MENSENRECHTEN 
VOOR BEGINNERS
– 12.30 – 13.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Iedere mens wordt geboren met een 
reeks fundamentele rechten, die 
niemand kan afnemen. Professor 
Eva Brems gidst je door het abc van 
de mensenrechten.

WETENSCHAP VOOR BEGINNERS
– 13.30 – 14.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Wat maakt wetenschap tot onze 
beste manier om ware kennis te 
 verzamelen? Dr. Stefaan Blancke aan 
het woord! 

STAATSVEILIGHEID VOOR BEGINNERS
– 13.30 – 14.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Ons land heeft twee inlichtingen– en 
veiligheidsdiensten die ons bescher-
men tegen terrorisme, extremisme, 
 spionage ... Professor Marc Cools licht 
toe hoe die diensten tewerkgaan. 

STATISTIEK 
VOOR BEGINNERS
– 14.30 – 15.15 uur
–  jongeren, volwassenen
Krijg je spontaan koude rillingen bij het 
woord ‘statistiek’? Overwin je vrees en 
ontdek met Tim Bal welke nuttige (en 
minder nuttige) toepassingen statistiek 
heeft in onze maatschappij. 

ELEMENTAIRE DEELTJES
VOOR BEGINNERS
– 14.30 – 15.15 uur
– jongeren, volwassenen
Professor Dirk Ryckbosch neemt je mee 
naar de wereld van het allerkleinste: 
van quarks, neutrino’s, Higgsdeeltjes en 
veel meer.

EVOLUTIE VOOR BEGINNERS – 
WAAR HAD DARWIN 
HET NU WEER OVER?
– 15.30 – 16.15 uur 
– jongeren, volwassenen
De evolutietheorie van Darwin uitge-
legd voor beginners en gevorderden. 
Professor Dominique Adriaens helpt 
enkele misverstanden de wereld uit.

HERSENEN 
VOOR BEGINNERS
– 15.30 – 16.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor Patrick Santens over ons 
meest complexe en mysterieuze orgaan, 
dat bepaalt wie we zijn en wat we doen. 

LESSEN VOOR BEGINNERS
 
Tien UGent–professoren geven in het Ufo een les ‘voor beginners’: 
ze maken thema’s als de evolutieleer, de mensenrechten, ons 
brein, klimaatverandering … bevattelijk voor een ruim publiek.

KLIMAATVERANDERING 
VOOR BEGINNERS:
FEITEN, MYTHES EN MISTGORDIJNEN
– 16.30 – 17.15 uur
– jongeren, volwassenen
Klimaatverandering door uitstoot van 
broeikasgassen door de mens is een 
feit. Professor Dirk Verschuren licht het 
klimaatprobleem toe en verdrijft enkele 
mythes en mistgordijnen.

ASTMA EN ALLERGIE 
VOOR BEGINNERS
– 16.30 – 17.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Waar komen astma en allergie vandaan? 
Welke soorten zijn er? Kunnen we ze 
vermijden, of genezen? Professor Guy 
Brusselle en professor Philippe Gevaert 
beantwoorden al je vragen over astma 
en allergie.

KIJK, 
LUISTER 
EN LEER
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 HET PAND 

WILLY LAMBERT: 
VORIGE MAAND EEN GLAASJE OP? 
EVEN CHECKEN!
– 13.30 – 14.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Verleden week of verleden maand 
pintje(s) gedronken? Het blijft aantoon-
baar volgens Willy Lambert. Bloed, haar, 
urine, methoden: het komt allemaal 
aan bod. 

 EMILE BRAUNSCHOOL 

RIK COOLSAET: 
EN TOEN WAS ER GEEN 
TERRORISME MEER …
 15 – 15.45 uur 
 jongeren, volwassenen
Sinds 9/11 is de schaduw van het 
terrorisme nooit meer echt opgeklaard. 
Toch zit ook het huidige terrorisme 
in een herkenbare golf van opkomst, 
consolidering en verval.

 BLANDIJNBERG 2 

WILLY VERSTRAETE: 
MICROBIËLE TECHNOLOGIE, 
ESSENTIEEL VOOR ONS EN 
ONZE PLANEET
– 14 – 15 uur 
– volwassenen
Hoe kunnen microben de planeet vooruit-
helpen? Vijf uitdagingen die we met micro-
biële biotechnologie kunnen oplossen.

MARC BOONE: 
FAKE NEWS ONTMASKERD! HOE 
KRITISCH OMGAAN MET INFORMATIE
– 15 – 15.45 uur 
– jongeren, volwassenen
(Her)ontdek historische kritiek met 
professor Marc Boone.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

MARC DE CLERCQ:
50 JAAR DROMEN OVER 
MILIEUFISCALITEIT
– 13.30 – 14.30 uur 
– volwassenen
De moeilijke weg naar de vergroening 
van onze fiscaliteit.

LENI VERHOFSTADT–DENÈVE:
PSYCHODRAMATHERAPIE 
MET KINDEREN
– 15 – 16 uur 
– volwassenen
Met een speelse methodiek kun je 
kinderen hun angsten of zelfs trauma’s 
helpen overwinnen en hun zelfvertrou-
wen doen groeien.

LEZINGEN 
EN DEBATTEN

Waar je interesse ook ligt, 
tussen de tientallen lezingen 
vind je zeker iets dat je boeit. 
UGent–experten over de 
thema’s die hen nauw aan het 
hart liggen.
 
 HET PAND 

IMMUNOTHERAPIE
IN DE STRIJD TEGEN KANKER
– 13 – 13.25 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor Tessa Kerre, bekend van het 
tv–programma Topdokters, legt uit hoe 
bij een nieuwe behandeling voor kanker 
het immuunsysteem wordt ingezet 
tegen de kankercellen.

IVF EN EMBRYOTRANSFERS
– 14.30 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor Jan Gerris schetst hoe 
morfologische selectie de kans op een 
meerling na ivf sterk doet dalen. Zo zak-
te de kans op een tweeling van 25 naar 
10 procent.

NIEUWE MEDISCHE TECHNOLOGIE
STELT PATIËNT CENTRAAL
– 15 – 15.45 uur 
– jongeren, volwassenen
De medische technologie voor 
diagnoses en behandelingen wordt 
steeds  geavanceerder. Professor 
Pascal  Verdonck over het heden en de 
verwachte evoluties.

KRIJG LES  
VAN JE PROF VAN VROEGER
Heimwee naar je studententijd? Of net die ene les gemist? 
Volg les bij een prof van vroeger.
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ANTIBIOTICUMRESISTENTIE
– 15 – 15.45 uur
– jongeren, volwassenen
Hoe ernstig is het probleem van resis-
tente bacteriën en wat kunnen we eraan 
doen? Professor Tom Coenye over een 
van de grote uitdagingen van vandaag.

HOE HACKERS DE WETENSCHAP 
KUNNEN HELPEN
– 16 – 16.30 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor Lennart Martens toont hoe 
hackers een belangrijke impact hebben 
op de levenswetenschappen.

CSI GENT: 
DRANK EN DRUGS EN TOXICOLOGIE
– 16 – 16.30 uur 
– jongeren, volwassenen
Welke stoffen kunnen zoal opgespoord 
worden in je bloed? Wat zijn nieuwe 
trends in drugsgebruik? Professor 
Christophe Stove over de mogelijkhe-
den van het forensisch toxicologisch 
onderzoek. 

CSI GENT:
DNA LOST MISDADEN OP
– 16.30 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Wat verraadt het DNA over een persoon? 
Hoe los je daarmee misdaden op? En 
gebeurt dat net zoals in de tv–series? 
Forensisch expert Dieter Deforce 
geeft antwoord.

LEVERAANDOENINGEN 
OP HET SPOOR
– 16.30 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor Hans Van Vlierberghe en 
dr. Xavier Verhelst vertellen hoe 
wetenschappers leveraandoeningen 
opsporen aan de hand van 
suikerprofielen en zo een zware, 
invasieve leverbiopsie omzeilen.

 AULA 

CONTACT MET DIEREN: GEVAARLIJK 
BESMETTELIJK OF GEWOON LEUK?
– 14 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Moet je wegblijven van katten als je 
zwanger bent? Welke ziekten versprei-
den teken? En vossen? Een gesprek met 
Edwin Claerebout, Filip Boyen en Hans 
Nauwynck.

 EMILE BRAUNSCHOOL 

KUNNEN RECHTERS 
HET KLIMAAT REDDEN?
– 13.30 – 14 uur 
– jongeren, volwassenen
Professor An Cliquet vertelt je alles over 
klimaatzaken en klimaatmaatregelen, 
nu burgers en milieuverenigingen we-
reldwijd via de rechtbank maatregelen 
proberen af te dwingen.

DE TOPDOKTERS:
HART EN HOOFD
In de tv–reeks Topdokters lieten ze in hun hoofd en hart kijken. 
In dit panelgesprek vertellen de Gentse topdokters over hun passie 
voor het vak, de razendsnel evoluerende wetenschap, de spannende 
onderzoeken waar ze mee bezig zijn en hoe de reeks hun blik op 
geneeskunde heeft veranderd.

– 13.45 – 14.45 uur 
– Het Pand
– jongeren, volwassenen
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DIERENRECHTEN:
WENSDROOM OF TOEKOMSTVISIE?
– 14 – 14.30 uur 
– jongeren, volwassenen
Hoe kunnen we dierenwelzijn een 
prominentere plaats geven in onze 
samenleving? Via wetgeving of door 
dieren grondrechten toe te kennen? 
Professor Geert Van Hoorick weegt af. 

OPSLUITING ALS STRAF
VAN GISTEREN EN MORGEN
– 14.30 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Wanneer is opsluiting als straf 
ontstaan? En welke rol speelt de 
gevangenis, vandaag en in de toekomst? 
Criminoloog Tom Vander Beken blikt 
terug en kijkt voorzichtig vooruit. 

ONGELIJKHEID: DE GROOTSTE 
UITDAGING VAN ONZE TIJD?
– 16 – 16.45 uur 
– jongeren, volwassenen
Frustratie over ongelijkheid speelde 
een rol in de Amerikaanse presidents-
verkiezingen, de Brexit en zowat elk 
recent politiek debat. Professor Marc 
De Vos belicht drie decennia groeiende 
ongelijkheid.

 VOLKSSTERRENWACHT 

SPECTROSCOPIE IN DE STERRENKUNDE
– 14 – 14.30 uur en 15.30 – 16 uur
– jongeren, volwassenen
Uit het kleurenspectrum van een ster 
halen sterrenkundigen een schat aan 
informatie. Professor Sven De Rijcke 
licht toe.

 

 PLATEAUSTRAAT 22 

INGENIEURSOPLEIDINGEN 
AAN DE UGENT: 
MIJLPALEN EN WEGWIJZERS
– 13 – 13.45 uur en 16.30 – 17.15 uur
– volwassenen
  Schrijf je online in
Professoren Patrick De Baets en Ronny 
Verhoeven belichten de impact van 
de Gentse faculteit Ingenieursweten-
schappen en Architectuur doorheen 
twee eeuwen van duizelingwekkende 
technologische vooruitgang.

 ROZIER 44  

LEVEN MET VERHALEN
– 15.30 – 16.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Verhalen zijn geen vlucht uit de wer-
kelijkheid, maar instrumenten om vat 
te krijgen op de wereld. Professor Bart 
Keunen over ‘narratieve intelligentie’. 

UGENT TALKS

UGent goes TED! Ontdek in twaalf kernachtige presentaties een dozijn 
ideeën ‘worth spreading’: over de noodzaak van dood voor leven, 
artificiële intelligentie, onze omgang met ex–verslaafden, natuurlijke 
ggo's, en nog veel meer. Met onder meer Koen Schoors en Jean Paul 
Van Bendegem. Het volledige programma vind je op de website 
iedereenugent.be.

– 13.30 – 15 uur en 15.30 – 17 uur
– Campus Tweekerken 
– jongeren, volwassenen
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 BLANDIJNBERG 2 

LITERAIRE ALUMNI:  
TOM LANOYE
– 14 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Tom Lanoye keert terug naar zijn oude 
faculteit met een maatschappelijk geïn-
spireerde voordracht. Hij trapt tegelijk 
de voordrachtencarrousel af: 19 schrij-
vers–alumni geven in het academiejaar 
2017–2018 een voordracht aan de 
faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

IS DIT MIJN NIEUWE THUIS?
– 15.30 – 16.45 uur 
– jongeren, volwassenen
Hoe zoeken en vinden migranten en 
vluchtelingen een nieuwe plaats, een 
nieuw(e) (t)huis? Verschillende sprekers 
exploreren vanuit hun perspectief het 
complexe proces van migratie.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

MYTHES ROND PSYCHOPATHIE
ONTKRACHT
– 13.30 – 14 uur 
– jongeren, volwassenen
Zijn psychopaten echt zo gevaarlijk? En 
zijn succesvolle bedrijfsleiders vaker 
psychopaten? Professor Kasia Uzieblo 
toetst de mythes over psychopathie aan 
de laatste wetenschappelijke inzichten.

DYSLEXIE EN DYSCALCULIE:
FEIT EN FICTIE
– 14 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Zijn dyslexie en dyscalculie het gevolg 
van slecht onderwijs, of zijn het biolo-
gisch bepaalde leerstoornissen? Lezing 
met ruimte voor debat door professor 
Annemie Desoete.

RECHTEN EN PLICHTEN
BIJ ONLINE AANKOPEN
– 14.30 – 15 uur en 16.15 – 16.45 uur 
– jongeren, volwassenen
Waarop moet je letten als je online aan-
kopen doet? Professor Reinhard Steennot 
en Simon Geiregat maken je wegwijs in je 
rechten en plichten als consument.

PSYCHODRAMATHERAPIE 
MET KINDEREN
– 15 – 16 uur 
– volwassenen
Met een speelse methodiek kun je 
kinderen hun angsten of zelfs trauma’s 
helpen overwinnen en hun zelfvertrou-
wen doen groeien.

WAT IS (AB)NORMAAL?
– 16 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
De vraag wat ‘normaal’ is, is cruciaal 
binnen de psychologie. Wie bepaalt wat 
normaal en wat afwijkend is? Professor 
Stijn Vanheule geeft antwoorden op 
prangende vragen.

SCIENCE SLAM
LET’S TALK SCIENCE … 
IN JUST 3 MINUTES!
Welke jonge onderzoeker kan zijn werk het helderst uitleggen? In 
een wervelende wedstrijd en met spitsvondigheid als enige wapen 
bewijst de nieuwe generatie onderzoekers hoe fascinerend en 
nuttig wetenschap kan zijn.

– 15.30 – 16.45 uur 
– Filmzaal Paddenhoek 
– jongeren, volwassenen
 Engels gesproken



 CAMPUS LEDEGANCK 

WETENSCHAPSPRAATJES
– jongeren, volwassenen
Een reeks boeiende lezingen over de 
meest uiteenlopende wetenschappelij-
ke onderwerpen, van klimaatmodellen 
tot zelfherstellende kunststoffen. Elke 
lezing duurt zo'n 20 minuten.

• Hoe krassen laten verdwijnen op je 
smartphone? (13.20 uur) 
 Professor Filip Du Prez over de 
technologie achter zelfherstellende 
kunststoffen.

• Wiskunde in de praktijk: coderin-
gen en cryptologie (13.40 uur) 

Professor Leo Storme over heden-
daagse versleutelingstechnieken en 
de voortdurende wedloop tussen 
codeurs en codekrakers. 

•   Wat Antarctica ons leert over vroe-
gere klimaatverandering (14 uur) 
Professor Elie Verleyen over het 
leven op het koudste, droogste en 
hoogste continent ter wereld.

• Dit doen geografen met big data 
(14.20 uur) 
Professor Nico Van de Weghe over 
locatiegebaseerde apps.

• Aardbevingen en tsunami’s beter 
begrijpen (14.40 uur)  
Onderzoekers Nore Praet en Evelien 
Boes sporen eeuwenoude aardbe-

vingen op om ons tegen nieuwe 
natuurrampen te beschermen.

• Wat kunnen we leren van klimaat-
modellen? (15 uur) 
Dr. Steven Caluwaerts over het 
bijzondere aan de huidige klimaat-
verandering en de rol van klimaat-
modellen in het klimaatonderzoek.

• Kritische kijk op bijensterfte. Hoe 
het tij te keren? (15.20 uur) 
Professor Dirk De Graaf over de alar-
merende cijfers van de bijensterfte in 
de winter in onze contreien.

• Detectiveverhaal over Betsy de 
Gentse olifant (15.40 uur) 
Dr. Dominick Verschelde over de 
avontuurlijke zoektocht naar een 
beroemde schedel uit de voormalige 
Gentse dierentuin.

• Kleuren van dieren: waar komen ze 
vandaan en wat kunnen we ermee? 
(16 uur) 
Dr. Liliana Alba over hoe kleuren van 
dieren ons kunnen inspireren. Lezing 
in het Engels.

• Picasso en Einstein: hetzelfde ver-
haal in een andere taal (16.40 uur) 
Onderzoeker Stijn De Baerdemacker 
over de kruisbestuiving tussen kunst 
en wetenschap. Er blijkt veel meer 
overlap te zijn dan je zou denken.   

SPREKENDE CIJFERS
–  13.15 – 13.45 uur, 14.15 – 14.45 uur, 

15.15 – 15.45 uur en 16.15 – 16.45 uur
– jongeren, volwassenen
Met een gezonde dosis statistiek ben 
je beter op de hoogte van de wereld. In 
deze interactieve lezing van professor 
Els Goetghebeur leer je bij over fake 
news, krantenkoppen, én je eigen 
vooroordelen.
 
 
 

 
 

SPECTACULAIRE 
CHEMIESHOW
Het zal knallen, borrelen, roken, schuimen, stinken … tijdens deze 
spectaculaire chemieshow. En natuurlijk vertellen we je ook waar-
om die stoffen reageren zoals ze doen.

– Uren: zie iedereenugent.be
– Campus Ledeganck 
– kinderen, jongeren, volwassenen



23

 BLANDIJNBERG 2 

IEDEREEN ZIJN EIGEN ENERGIE
IN DE TOEKOMST
– 15 – 16 uur
– jongeren, volwassenen
Lokaal geproduceerde, groene 
energie is aan een steile opmars 
bezig. Zorgen gezinnen en bedrijven 
tegen 2050 helemaal zelf voor hun 
eigen energie? Ingenieurs, economen 
en andere experts gaan in debat over 
properder èn goedkopere energie!

DUURZAME MATERIALEN: VAN 
RECYCLAGE TOT ZERO WASTE
– 16 – 17 uur
– jongeren, volwassenen
Door het tekort aan ruwe grondstof-
fen en de toenemende milieuvervui-
ling denken we in Vlaanderen meer 
en meer in kringlopen. We recycleren 
en gaan zelfs afval vermijden door 
hergebruik en slim ontwerp. Tijdens 
dit debat vertellen experts over de in-
novatieve oplossingen om materiaal-
kringlopen te sluiten en discussiëren 
ze over hoe het ideaal van 'zero waste' 
te bereiken.

FILM
 FILMZAAL PADDENHOEK 

‘LAATSTE WOORDEN’: 
EEN DOCUMENTAIRE OVER 
HET CAPPADOCISCH
– 13.30 – 14 uur en 14.15 – 14.45 uur 
– jongeren, volwassenen
Volg professor Mark Janse op zijn 
spannende zoektocht naar de laatste 
sprekers van een een doodgewaande 
Grieks–Turkse mengtaal.

 DE KROOK 

LEO BAEKELAND,
GENTSE PIONIER IN KUNSTSTOFFEN
–  13 – 17 uur
–  jongeren, volwassenen
 Engels gesproken
Laat je verrassen door het boeiende
leven van Leo Baekeland, die in 1884
doctoreerde aan onze universiteit. Deze 
documentaire duurt 21 minuten en 
wordt doorlopend vertoond.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ROZIER 44  

HAS BELGIUM GOT NEWS FOR YOU?
– 13 – 13.45 uur en 14.30 – 15.15 uur 
– jongeren, volwassenen
Hoe de internationale pers naar 
Vlaanderen kijkt, verneem je in deze 
documentaire. Onderzoekers analyseer-
den onder meer 10.000 buitenlandse 
krantenartikels en interviewden inter-
nationale nieuwsmakers.

CHINESE ‘ELEKTRISCHE SCHADUWEN’
– 13 – 17 uur 
–  jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

Via fragmenten uit Chinese films maak 
je kennis met verschillende markan-
te periodes uit de moderne Chinese 
geschiedenis, met telkens een korte 
bespreking en discussie. 

Speciaal voor onze verjaardag brachten we een 
limited edition van de populaire hooded swea-
ter uit (ook in kindermaten!). Ook voor andere 
aandenkens aan onze 200ste verjaardag moet 
je bij de UGent–shop in het Ufo zijn.

– 13 – 17 uur 
– Ufo 
 – kinderen, jongeren, volwassenen

HOODED SWEATERS  
IN DE UGENT–SHOP
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Workshops 
zonder inschrijvingen

 HET PAND 

LAAT JE TEDDYBEER VERZORGEN
– 13 – 17 uur 
  kinderen
In het Teddy Bear Hospital verzorgen 
geneeskundestudenten zieke en 
gewonde teddyberen. Zo neemt bij 
de kinderen de angst voor dokters en 
ziekenhuizen af.

GEZONDHEID OP HET SPEL
– 13 – 17 uur 
– jongeren (vanaf 12 jaar)
Een bordspel waarin je ervaart hoe 
oneerlijk gezondheid verdeeld is. Want 
waar je wieg staat, bepaalt mee hoe oud 
je zal worden. Leerrijker dan Levensweg.

WELKE SPORT PAST MIJ HET BEST?
– 13 – 17 uur
  kinderen
Gebruik onze nieuwe app om uit te 
maken welke sporten jou wel of niet 
liggen. Aanvullend kun je ook enkele 
motoriektests doen.

HERSTART HET HART
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Wat moet je doen als iemand een hart-
stilstand heeft?

 DE KROOK 

PROGRAMMEER JE PICASSO–ROBOT
– 13 – 17 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
Kunnen we een robot bouwen die kan schil-
deren? Jazeker! Bouw en programmeer zelf 
een ‘artbot’. Doorlopend toegankelijk!

ONTWERP JE EIGEN FRACTAAL 
EN PROGRAMMEER JE MAAT
– 13 – 17 uur 
  kinderen (7–12 jaar)
Leer denken zoals een computer. De 
beste programmeurs verklappen je hun 
geheimen. Doorlopend toegankelijk!

 UFO 

BEESTJES VAN DICHTBIJ BEKEKEN
– 13 – 17 uur 
  kinderen
Ooit al een insect of mijt van heel dicht-
bij gezien? Onder de microscoop ontdek 
je allerlei kleine beestjes in het groot. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CAMPUS LEDEGANCK 

HEEFT EEN MILJOENPOOT 
ECHT ÉÉN MILJOEN POTEN?
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Zijn koralen dieren of planten? Waarom 
sterft een bij als ze steekt? 200 vragen 
over dieren en planten liggen voor 
je klaar, samen met het onderzoeks-
materiaal en de microscopen. 

LEER PROGRAMMEREN
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Volg de korte workshops die je leren 
programmeren en maak kans op een 
mooie prijs waarmee je thuis verder aan 
de slag kan.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

STA ZELF EENS OP 
EEN TIJDSCHRIFTCOVER
– 13 – 17 uur 
– jongeren (13–18 jaar)
Haal zelf de cover van een magazine 
en bedenk een spraakmakende bood-
schap om anderen te inspireren of te 
overtuigen.

 

WORKSHOPS

Jeuken je vingers om zelf in actie te komen? Neem dan deel aan 
een van de workshops en ontdek de sterrenkundige, advocaat, 
reclamemaker … in jezelf, of in je kinderen, want zeker voor de jeugd 
is het aanbod heel uitgebreid! Sommige workshops zijn doorlopend 
toegankelijk, voor andere moet je op voorhand inschrijven.

SCHAAK EENS TEGEN 
EEN WISKUNDEPROFESSOR
Professor Andreas Weiermann 
gaat de uitdaging aan om partijtjes 
simultaanschaken te spelen met 
tien tegenstanders. Wie durft? 

– 14 – 17 uur 
– Campus Ledeganck
–  kinderen, jongeren, 

volwassenen
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Workshops 
met inschrijvingen

 HET PAND 

KANKER BEHANDELEN:
(G)EEN KINDERSPEL
–  13 – 13.45 uur, 14 – 14.45 uur, 

15 – 15.45 uur en 16 – 16.45 uur 
  kinderen (10–12 jaar)
  Schrijf je online in
Kinderen tussen 10 en 12 jaar leren 
spelenderwijs over de verschillende 
soorten therapie om kanker te genezen. 

VISSEN NAAR DNA
–  13 – 14 uur, 14.30 – 15.30 uur en 

16 – 17 uur 
  kinderen (3–7 jaar)
  Schrijf je online in
In deze workshop gaan we op zoek 
naar de unieke set genen van zieke 
kermiseendjes, zodat we hen het juiste 
medicijn kunnen geven om ze snel te 
laten genezen.

GEHOOR IN BALANS
– 13.15 – 13.45 uur en 14 – 14.30 uur 
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Dankzij ons gehoor– en evenwichts-
orgaan kunnen we communiceren, 
geluid lokaliseren, onze blik stabilise-
ren, lopen … Wat er kan misgaan, ontdek 
je in deze workshop. 

SPRAAK IN BEWEGING
– 13.15 – 14 uur en 14.15 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Leer beter spreken voor een publiek 
tijdens deze interactieve workshop. 

MAAK JE EIGEN HANDCRÈME
–  13 – 14 uur, 14.30 – 15.30 uur en 

16 – 17 uur
  kinderen (8–13 jaar)
  Schrijf je online in
Vroeg je je ooit af waarom het poep–
‘zalf’ is en hand–‘crème’? Heeft dat iets 
te maken met lichaamsdelen? En hoe 
komt de crème in de tube? Je komt het 
allemaal te weten in deze workshop!

 STADHUIS 

WORD GEMEENTERAADSLID 
VOOR EEN DAG
– 11 – 13 uur en 14 – 16 uur 
– jongeren
  Schrijf je online in
Interesse in politiek? Kom in het Gentse 
stadhuis te weten hoe het voelt om als 
lid van de gemeenteraad te discussiëren 
en te beslissen.

 EMILE BRAUNSCHOOL 

PLEITEN VOOR KINDEREN
– 13.30 – 14.45 uur en 15.30 – 16.45 uur 
  kinderen
  Schrijf je online in
Laat je kind een pleidooi houden in de 
faculteit Recht en Criminologie. Een 
procureur des Konings en een rechter 
behandelen de zaken.

 PLATEAUSTRAAT 22 

MAAK JE EIGEN WINDMOLEN
– 13 – 14.15 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
  Schrijf je online in
Ontdek de kracht van windenergie en 
maak je eigen windmolen. Blazen maar!

GLAASJE VOL? 
GA ERMEE RIJDEN!
– 13 – 14.15 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
  Schrijf je online in
Verken de wereld van vloeibare 
biobrandstoffen zoals biodiesel en bio–
ethanol, met aandacht voor chemische 
reacties, processtappen en veiligheid. 
Fasten your seatbelts! 

HAAL ELEKTRICITEIT UIT DE ZEE
– 13 – 14.15 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
  Schrijf je online in
Ontdek hoe we met de golfenergiecon-
vertor energie halen uit de golven van 
de zee. Zelf ineen te knutselen!

BOUW EEN TOREN 
UIT SPAGHETTI EN MARSHMALLOWS
– 13 – 14 uur en 14.30 – 15.30 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
  Schrijf je online in
We testen de stevigheid van een 
constructie. Bouw jij de hoogste toren, 
enkel met spaghetti en marshmallows? 

WAAROM REAGEERT EEN TOUCHPAD 
NIET OP EEN HANDSCHOEN?
– 14.30 – 15.45 uur 
  kinderen (9–12 jaar)
  Schrijf je online in
Maak zelf je slimme handschoen om je 
aanraakscherm succesvol te bedienen. 
Breng gerust je eigen handschoenen mee.
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BOUW EEN CREATIEF 
ARCHITECTUURONTWERP
– 14.30 – 15.45 uur
  kinderen (9-12 jaar)
Creëer op onze architectenzolder je eigen 
architecturaal ontwerp onder begeleiding 
van ervaren medewerkers.

BOUW JE EIGEN PUFFERBOOT
– 14.30 – 15.15 uur en 15.15 – 16 uur
  kinderen (10–14 jaar)
  Schrijf je online in
Maak kennis met de thermodynamische 
cyclus: maak een bootje met pufferaan-
drijving dat vaart op stoom uit de warmte 
van een kaars. Welke boot is de snelste?

 VOLKSSTERRENWACHT 

MAAK JE EIGEN SPECTROSCOOP
–  13.15 – 14 uur, 14.30 – 15.15 uur en 

15.45 – 16.30 uur 
– jongeren (vanaf 12 jaar)
  Schrijf je online in
In deze workshop maak je je eigen 
spectroscoop met een kartonnen koker 
en een oude cd.

 BLANDIJNBERG  2 

SPREKEN IS ZILVER,
OVERTUIGEN IS GOUD
–  13.30 – 14.30 uur (volw. en jongeren) 

en 15.30 – 16.30 uur (kinderen) 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in 
Leer de kunst van het spreken in de 
workshop ‘public speaking’ door (oud–)
studenten van de Quetelet Colleges. 
Van lichaamstaal tot stijlfiguren, van 
verhaaltechnieken tot stemvolume.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

SPELENDERWIJS LEREN ETEN
–  13 – 14 uur, 14.30 – 15.30 uur en 

16 – 17 uur 
  kinderen (3–5 jaar)
  Schrijf je online in
Kleuters ontwikkelen hun smaak door 
te experimenteren. Logo Gezond+ vzw 
ontwikkelde samen met de UGent een 
project om kleuters in spelvorm te leren 
proeven.

ONTWERP JE EIGEN COVER 
– 14.30 – 15.45 uur 
 kinderen (8–12 jaar)
  Schrijf je online in
Kruip in de huid van een bekend 
persoon en maak een sterke cover met 
jezelf in de hoofdrol, om anderen aan te 
zetten om gezonder te eten.

KRUIP IN DE HUID 
VAN EEN RECLAMEMAKER
– 13 – 14.15 uur en 16 – 17.15 uur 
 – kinderen (8–12 jaar) en hun ouders
  Schrijf je online in
Maak kennis met nieuwe reclamevor-
men zoals product placement en recla-
me in videospelletjes, en maak nadien je 
eigen, subtiele reclameboodschap!

 STAM 

GA IN DEBAT 
OVER DE UNIVERSITEIT VAN MORGEN
–  13 – 14 uur, 14.30 – 15.30 uur en 

16 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Discussieer in het STAM mee over de 
maatschappelijke rol van de universiteit 
in de stad. In een burgerwetenschappe-
lijk onderzoek, via een reizende babbel-
box, nodigde de UGent iedereen eerder 
al uit om zijn mening te geven.

FEESTEN VOOR BEGINNERS (× 10)
Hoe vieren ze Kerstmis in Zweden, of Nieuwjaar in India? Wat at men 
op een huwelijksfeest in 1468? Je kinderen ontdekken het allemaal in 
tien feestelijke workshops! Het volledige programma – om duimen en 
vingers af te likken – vind je op de website iedereenugent.be.

– 14 – 17 uur 
– Blandijnberg 2 
  kinderen (10–12 jaar)
  Schrijf je online in
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SCIENCE CONSULTANTS 

Onze science consultants ge-
ven je gratis advies bij allerlei 
domeinen van het dagelijks 
leven. Wetenschappelijk 
onderbouwd bovendien! 

 HET PAND 

ALLES OVER SLAPEN 
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Wat gebeurt er in ons brein als we sla-
pen? Hoeveel slaap hebben we nodig? 
Hoe los je slaapproblemen op? Welkom 
op de meest slaperige activiteit van 
Iedereen UGent! 

 AULA 

FOOD FOR THOUGHT:
VOEDSEL VOOR HUISDIEREN
– 14 – 16 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Heb je vragen over de voeding van je 
kat of hond? Een specialist ter zake 
beantwoordt al je vragen. 

 DE KROOK 

VEILIGHEID EN PRIVACY IN IT
– 13 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Digitaal is iedereen verbonden met 
iedereen. Hoe kunnen we ons technisch 
en legaal beschermen tegen cyberaan-
vallen?

HOE ZIET DE VERSTEDELIJKING
VAN DE TOEKOMST ERUIT?
– 13 – 15 uur 
– volwassenen
We moeten compacter gaan wonen. 
Welke invloed heeft dat op onze publie-
ke ruimte en mobiliteit?

ISOLEER JE WONING TEGEN WARMTE/
KOUDE ÉN GELUID
– 15 – 17 uur 
– volwassenen
Stilte in huis is geen overbodige luxe. 
Met welke materialen isoleer je je 
woning tegen geluid?

ELEKTRISCH DE WEG OP
– 15 – 17 uur 
– volwassenen
Elektrische auto’s: een hype of het 
toppunt van duurzaam rijden? Je bent 
welkom met al je vragen over elektri-
sche of hybride wagens, af te leggen 
afstanden, batterijen enzovoort. 

 UFO 

DE WETENSCHAP VAN HET KOKEN
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Hardnekkige kookproblemen of curieuze 
voedselvragen? Wij proberen ze op te 
lossen en te beantwoorden!

 ROZIER 44 

KABINET VAN LITERAIRE TROOST
– 15 – 16 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Last van uitstelgedrag? Of net te over-
haast? Lui? Jaloers? Ongeduldig? Tijdens 
een literair consult krijg je een literair 
voorschrift op maat. Literatuurklassiekers 
als blijvende bron van troost en plezier.

SPEEDDATEN MET FILOSOFEN
Alles wat je van filosofen wil weten, maar nooit durfde vragen: 
twintig filosofen – professoren, onderzoekers en studenten – 
staan je op deskundige wijze te woord.

– 13 – 17 uur 
– Rozier 44 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
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 CAMPUS TWEEKERKEN 

MYTHES OVER AUTISME 
EN ADHD ONTKRACHT
– 13 – 17 uur
– jongeren, volwassenen
Experts geven uitleg bij autisme en 
ADHD en ontkrachten met plezier de 
belangrijkste mythes.

ALLES WAT JE NOOIT DURFDE TE 
VRAGEN OVER SEKS EN RELATIES
– 13 – 15 uur 
– jongeren, volwassenen
Een wetenschappelijk antwoord op uw 
brandende vragen over seks, relaties en 
thema’s als conflict, steun, communica-
tie, empathie. Durf te vragen!

STEL JE VRAAG OVER DYSCALCULIE
– 15 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Zo’n 5 procent van de bevolking heeft 
dyscalculie: een ernstig probleem met 
wiskunde. Onze science consultants hel-
pen je feiten van fictie te onderscheiden.

IMPACT VAN SCHEIDING 
VOOR FAMILIE EN KINDEREN
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
Bestaat er zoiets als een goede 
scheiding? Wat betekent een scheiding 
voor kinderen? En hoe ga je leven in een 
nieuw samengesteld gezin? Krijg hier 
een antwoord op je vragen!

BESTAAT DAT, 
DIE IDEALE OPVOEDING?
– 13 – 17 uur 
– jongeren, volwassenen
Elke ouder twijfelt wel eens over hoe je 
een bepaalde situatie best aanpakt. Te-
recht of niet? Schuif aan bij een expert 
voor antwoorden.

… EN ANDERE 
ACTIVITEITEN

FOSSIELEN ZOEKEN IN GENT
– 13 – 17 uur 
– Aula, Pand, Universiteitsbibliotheek 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Dacht je dat de oudste sporen van leven 
in Gent van bij de Kelten stammen? Mis: 
kom mee fossielen spotten met onze pa-
leontologen, op drie universitaire plekjes.

 DE KROOK 

WAT DENKEN GENTENAARS 
OVER DE ROL VAN DE UNIVERSITEIT 
IN DE STAD?
– 13 – 17 uur 
 – kinderen, jongeren, volwassenen
De UGent toerde in Gent rond met een 
babbelbox waarin iedereen zijn mening 
kon geven op de maatschappelijke rol 
van de universiteit. Bekijk de filmpjes, 
geef je mening, en bouw zelf mee aan 
de universiteit van morgen.

 UFO 

SAMEN VOOR 
EEN DUURZAME UNIVERSITEIT
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Hoe kunnen we als universiteit nog 
duurzamer worden? Het duurzaam-
heidskantoor luistert naar jullie 
suggesties!

MAAK JE STUDIEKEUZE!
– 13 – 17 uur 
–  jongeren, volwassenen
Op zoek naar een UGent-opleiding die 
bij je past? Kom een opleidingsbrochure 
halen, krijg meer informatie over je 
studiekeuze of leg je vragen voor aan 
een studieadviseur.

 DE THERMINAL 

UGENT WERELDWIJS
– 13 – 17 uur 
 –  kinderen, jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

Een campus in Zuid–Korea, Erasmus, 
ontwikkelingssamenwerking … Wat 
betekent internationalisering voor onze 
universiteit? Kom langs op onze stand 
en ontdek de wereld!

VIVA FAIR TRADE
– 13 – 17 uur 
 –  kinderen, jongeren, volwassenen 

(niet toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers)

Zoek of heb je tips rond fair trade aan 
de UGent? Of heb je gewoon zin in een 
heerlijk stukje chocolade?

 BLANDIJNBERG 2 

UGENT VERSTERKT 
MENSEN OP HET WERK
– 13 – 17 uur 
– kinderen, jongeren, volwassenen
Het Universitair Centrum voor Begeleiding 
en Opleiding (UCBO) laat je aan den lijve 
ondervinden hoe het is om een arbeidsbe-
perking te hebben op de werkvloer.

 CAMPUS TWEEKERKEN 

ONTSNAP UIT DE ESCAPE ROOM
– 13 – 17 uur 
–  kinderen (onder begeleiding), 

jongeren, volwassenen
Ontsnap jij tijdig uit de kamer? Enkel 
wie ‘out of the box’ durft denken en 
beperkingen kan omzetten in talenten 
zal de sleutel vinden. 
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FEEST
MEE!

•   
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EEN HAPJE EN EEN DRANKJE?
Op verschillende locaties kan je terecht 
voor een hapje en een drankje: 
• Resto De Brug
• Campus Ledeganck: cafetaria
• De Krook: het Krookcafé is open
• Het Pand
• Foodtrucks op het Studentenplein

FEEST OP STRAAT
Langs het parcours geven talentvolle 
studenten, personeelsleden en alumni 
muzikale optredens en performances. 
Op het Studentenplein, tussen Ufo en De 
Brug, verwelkomen we enkele bekende
dj's: UGenters dj L-Dopa, Uncle Wel-
lington, en dj Shizzle Le Sauvage. De 
geschiedenis van de UGent wordt op 
een heel bijzondere manier in de kijker 
gezet. En natuurlijk vergeten we ook de 
jongste feestvierders niet, met muziek, 
UGent–ballonnen en nog veel meer! 
 
 

LIVE–UITZENDING RADIO 1
– 7 – 10 uur 
–   Universiteitsbibliotheek
– jongeren, volwassenen
  Schrijf je online in
Radio 1 zendt ‘De Ochtend’ live uit van-
uit de Boekentoren, met interviews, live 
optredens én een gratis ontbijt.

BOEKVOORSTELLING:
UIT DE IVOREN TOREN. 
200 JAAR UNIVERSITEIT GENT.
– 10.30 – 12 uur
– Vooruit 
– volwassenen
  Schrijf je online in
Als geen ander toont het feestboek van 
professor Gita Deneckere dat weten-
schappers allesbehalve onderzoekers in 
een ivoren toren zijn. Maatschappelijke 
tenoren, opiniemakers en UGent – 
medewerkers van vroeger en nu maken 
200 jaar impact tastbaar.

POPPENTHEATER PEDROLINO
–  14 – 14.15 uur, 15 – 15.15 uur en 

16 – 16.15 uur 
– Emile Braunschool 
  kinderen, jongeren, volwassenen
Geniet samen met je kinderen van een 
stukje typisch Gentse folklore en ga op 
avontuur met Pierke. Voor de gelegen-
heid met UGentse inslag! 

LAUGHING BASTARDS 
IN DE BOEKENTOREN
– 14 – 14.30 uur en 16 – 16.30 uur
–   Universiteitsbibliotheek 

(ingang Sint–Hubertusstraat)
– kinderen, jongeren, volwassenen 
Hoe klinkt het muzikale bastaardkind 
van jazz, blues en folk? Kom dat horen 
in de Boekentoren.

STICHTINGSBAL
– 22 uur 
– ICC 
Na afloop van het stadsfestival toveren 
we het ICC om in een magische locatie 
met swingende livebands en top-dj's. 
Bestel je ticket via 200.ugent.be/
stichtingsbal.

Geen feest zonder muziek, dans, animatie ... Iedereen UGent! 
dompelt de stad onder in een feestelijke sfeer, met speciale 
aandacht voor de UGent–geschiedenis.

KNALLENDE SLOTSHOW  
MET BIG BAND 'T MOUVEMENT, JEF NEVE, SIOEN EN LADY LINN

We sluiten de dag af met 
een unieke slotshow op 
het Studentenplein, tussen 
het Ufo en resto De Brug. 
Pascale Platel en ‘Homo 
Turisticus’ Jan Matthys 
verwelkomen er de 
bekende Gentse artiesten 
Big Band 't Mouvement, Jef 
Neve, Lady Linn en Sioen 
voor een swingende show.
Een feestelijk begin van de 
volgende 200 jaar! 

•   
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– 17 – 19.30 uur 
– Studentenplein 
– kinderen, jongeren, volwassenen

t Mouvement,



Iedereen UGent! vindt plaats op zondag 
8 oktober 2017 op ruim 20 locaties in 
het centrum van Gent.

In de voormiddag zendt Radio 1 live uit 
vanuit de Boekentoren en vindt er een 
boekvoorstelling plaats in de Vooruit.

De meeste activiteiten zijn gepland 
tussen 13 en 17 uur. 

We sluiten de dag af met een knallende 
slotshow op het Studentenplein tot 
19.30 uur en met het Stichtingsbal in 
het ICC vanaf 22 uur. 

Het volledige festival is gratis 
toegankelijk voor jong en oud, met 
uitzondering van de tentoonstellingen 
in de stads musea en het Stichtings-
bal. Voor sommige activiteiten is 
vooraf  inschrijven via de website 
 iedereenugent.be noodzakelijk.

Alle locaties en activiteiten zijn rol-
stoeltoegankelijk tenzij anders vermeld 
in het programma. 
 
Wil je meer info of heb je vragen over 
het programma? Check de website, mail 
naar iedereenugent@ugent.be, of stel 
je vraag via #ugent200.

Het programma in deze gids is onder voorbehoud van wijzigingen.  
Het gedetailleerde programma vind je op

iedereenugent.be
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