TILL ALLMÄNHETEN! Välkommen till Vetenskapsfest tillsammans med Strömstad akademi.
Ungdom eller vuxen, alla kan vara med i Skagerack, STORA SALEN! Det finns möjlighet att
köpa ett 3-dagarspass med tillträde till alla seminarier och sessioner. Kortet kostar 100 kr och
tillhandahålls på Tursitbyrån i Norra Hamnen. Allt ingår utan luncher, som betalas vid bordet
och kostar 120 kr.
TISDAG 18 JUNI – FÖRMIDDAG, SEMINARIER
0900-1030 Tiden och människan.
▪ Bodil Jönsson. Moderator Peter Fritzell
1045-1215 Människan och universum.
▪ Ernst van Groningen: Will humanity ever reach the stars? eller Could humanity face
the same fate as the dinosaurs?
▪ Lars Broman: Från livsdugliga planeter på vår kosmiska bakgård till galaxrestaurangen
vid slutet av universum samt Finns det en kosmisk moral?
TISDAG EFTERMIDDAG – Sessioner med presentationer av akademiledamöter
1415 (max 3 min vardera) – Forskare och forskning.
▪ Carl Olivestam: Hur får man en bra forskarkarriär? En ny antologi. Del 1: Varför valde
du en akademisk karriär- eller blev du vald? Och innebar valet av en akademisk karriär också val av en livsstil eller bara en karriär?
▪ Åsa Morberg: Hur får man en bra forskarkarriär? En ny antologi. Del 2
▪ Carl Olivestam: Värdekarteringar och verkligheten
1530 (max 5 min vardera) – Medicin och hälsa.
▪ Peter Fritzell: Bakterier som orsak till ryggont – sant eller falskt? – är det bra att behandla ryggont med antibiotika?
▪ Jan Hultman: Our heart – a magnificent pump
▪ Myrtill Simkó: Cells meet electromagnetic fields
▪ Mats-Olof Mattsson: Nya medicinska användningsområden för icke-joniserande strålning(Novel and emerging medical uses for non-ionizing radiation)
▪ Kultur. Onsdag 1330 (max 5)
▪ Torsten Rönnerstrand: Kärleksinviter i litteraturen – presentation av en nykommen bok
▪ Christina Heldner: Vem är Elena Ferrante?
▪ Ulf Berg: Om den klassiska musikens framtid
ONSDAG 19 JUNI, FÖRMIDDAG – SEMINARIER
0900-1030 Skolan brinner! Moderator: Åsa Morberg
▪ Medverkande: Åsa Morberg, Rune Wigblad och Carl Olivestam
1045-1215 Klimat och miljö. Moderator Anders Gustavsson.
▪ Gunnar Kullenberg: Effekter på miljö och samhälle av klimatkopplade förändringar i
havet.
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Marylou Wadenberg: Farmaka ur miljöaspekt; en uppdatering.
Rune Wigblad: Hur snabbt kommer energirevolutionen att omvandla transporterna till
eldrift?

ONSDAG EFTERMIDDAG – Sessioner med presentationer av akademiledamöter
Pedagogik och undervisning.
1530 (max 5 min vardera)
▪ KG Hammarlund: ”Om vi inte lär oss av tidigare misstag lär vi inte utvecklas.” Studenters föreställningar om nytta och värde av historisk kunskap.
▪ Arne Engström: Skolans olycksbarn – om elever med svag teoretisk begåvning
▪ Elisabeth Ahlsén: Undervisning i interkulturell kommunikation
▪ Gudrun Olsson: Narratives of regret (Ångerns berättelser)
▪ Samhällsutveckling. Torsdag 0900 (max 4)
▪ John Fletcher: Sveriges kommande vägval
▪ Jens Allwood: Kritiska synpunkter på globala värdetaxonomier
▪ Salah Arafa: Renewable Energy and Sustainable Living Oasis
▪ Salah Arafa: Discussion of the finalization of the Proposal for holding ISREE-2020 in
March in Egypt.
TORSDAG 20 JUNI FÖRMIDDAG. Sessioner med presentationer av
akademiledamöter Akademin och Koster.
1040 (max 4 min vardera)
▪ Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson: Hälsa och Miljö. Presentation av en antologi
▪ Gudmund Bergqvist, Per Urdahl, Håkan Eriksson: Mot ett fossilsnålt Koster
▪ Gudmund Bergqvist: Årsmöte med Kosters Folkbildningsinstitut (OBS! 30 min)
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