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Donderdag
tijd
15.30-20.00 uur

16.00 uur

locatie

programma

Stadhuis	Preview Brain Imaging
Tentoonstelling: jonge kunstenaars geïnspireerd door de
verbeelding van de hersenen
Rijn en Vliet

 pening Knopjesmuseum
O
Overal aanzitten en zelf ontdekken!
Voor grootouders en hun kleinkinderen vanaf 10 jaar
(onder begeleiding)

20.00 uur
Scheltema
Till we eat again
			Een reis vol onverwachte smaakontmoetingen.
Door René Jansen, Joost Nieuwenburg en Oscar Prinsen
20.00 uur
Anatomisch Theater
Letteren over de hersenen
			Schrijvers in gesprek over zichzelf, hun hersenen, hun literatuur.
M.m.v. Mike Boddé, Fabrice Schomberg, Bram Bakker, Bas
Labruyere, Rogi Wieg en Arko Oderwald. Gespreksleider is Jeroen
Dirks. Live uitgezonden door Hoe?Zo! Radio (NTR) op Radio 5
20.00 uur
Scheltema
Opening Brainscapes
			Tentoonstelling met (inter)nationale kunstenaars over het brein.
M.m.v. Susan Aldworth, Andrew Carnie, Joachim Rotteveel,
Stijn Belle, Pantelis Makkas en Snow.
21.30 uur
Scheltema
			
			

Verloren Jaren
Film: psychose ervaren door de ogen van een 				
ervaringsdeskundige. Door Robert en Bas Labruyère

Vrijdag
tijd

locatie

programma

08.00-20.00 uur
LUMC 		De Digitale Verleiding
				Hedendaagse kunstenaars bewerkten foto’s en video’s 			
				met de computer
09.00-19.00uur

	 Corpus	‘Reis door de Mens’ Reguliere educatieve attractive
Geef je ogen de kost en kijk verder dan je neus lang is, 			
dan sta je pas echt met je mond vol tanden!
		
Corpus
‘Gezond leven: lichaam & geest’
				Wisseltentoonstelling: Optische illusies en actieve denkspellen

<
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tijd

locatie

programma

9.00-17.00 uur
Stadhuis
Brain Imaging
			Jonge kunstenaars geïnspireerd door verbeelding van de hersenen
10.00-17.00 uur
Museum Volkenkunde
Maori Tentoonstelling
			Ontdek op interactieve wijze de Maori, hun land, levensvisie,
sociale netwerken en hun kunst- en familieschatten.
10.00-17.00 uur
Museum Boerhaave
Say Cheese! De kracht van de mond
			Hoe de gezondheid van de mond de laatste 100 jaar razendsnel
verbeterde
10.00-17.00 uur

Rijksmuseum van Oudheden	Egyptische Magie  
Geneeskunde en magie in het oude Egpyte

10.00-18.00 uur

BplusC	Braincap		
Installatie Martin uit den Bogaard

12.00-20.00 uur
Rijn en Vliet
Het Knopjesmuseum
			Overal aanzitten en zelf ontdekken!
Voor grootouders en hun kleinkinderen vanaf 10 jaar
(onder begeleiding)
12.00-24.00 uur
Scheltema
Brainscapes
			Tentoonstelling met (inter)nationale kunstenaars over het brein.
M.m.v. Susan Aldworth, Andrew Carnie, Joachim Rotteveel,
Stijn Belle,Pantelis Makkas en Snow
14.00-15.00 uur
Corpus
			

Alcohol en jij, wat doet alcohol met je hersenen?
Kennislezing voor kinderen van 8-12 jaar (en hun ouders)

18.00 uur		
Scheltema
Till we eat again
			Een reis vol onverwachte smaakontmoetingen.
Door René Jansen, Joost Nieuwenburg en Oscar Prinsen
20.30 uur		
Laktheater
De Geheugenkunst
			
Voorstelling over de verloren kunst van het memoreren. 			
			Door Firma Rieks Swarte
21.00 uur		
BplusC: Leidse Volkshuis
The Holographic Brain
			Experimentele performance door ArtScience (KABK)
21.00 uur		
Scheltema
Cold Souls
			Film: je ziel tijdelijk opslaan in een storage als je het even
moeilijk hebt? Door Sophie Barthes
22.30 uur		
Scheltema
			

Speeddate
Meet the artist! Meet the scientist!

zaterdag
tijd

locatie

programma

08.00-20.00 uur
LUMC
De Digitale Verleiding
			Hedendaagse kunstenaars bewerkten foto’s en video’s met de
computer

<

09.00-19.00uur
Corpus
‘Reis door de Mens’ Reguliere educatieve attractive
			Geef je ogen de kost en kijk verder dan je neus lang is, 			
			
dan sta je pas echt met je mond vol tanden!
vervolg op pag 3
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tijd

locatie

programma

09.00-19.00uur
Corpus
‘Gezond leven: lichaam & geest’
				Wisseltentoonstelling: Optische illusies en actieve denkspellen
10.00-17.00 uur
Museum Volkenkunde		Maori Tentoonstelling
				Ontdek op interactieve wijze de Maori, hun land, levensvisie,
sociale netwerken en hun kunst- en familieschatten.
10.00-17.00 uur
Museum Boerhaave
Say Cheese! De kracht van de mond
			Hoe de gezondheid van de mond de laatste 100 jaar razendsnel
verbeterde
10.00-17.00 uur

Rijksmuseum van Oudheden	Egyptische Magie  
Geneeskunde en magie in het oude Egpyte

10.00-17.00 uur

BplusC	Braincap		
Installatie Martin uit den Bogaard

9.00-13.00 uur
Stadhuis
Brain Imaging
			Jonge kunstenaars geïnspireerd door verbeelding van de hersenen
			
11.00 uur
Raadzaal Stadhuis
Vier eeuwen verbeelding van het brein:
			objectieve plaatjes of creatieve fictie?
Lezing door Sarah de Rijcke (psycholoog,
wetenschapsonderzoeker)
12.00-20.00 uur
Rijn en Vliet
Het Knopjesmuseum
			Overal aanzitten en zelf ontdekken!
Voor grootouders en hun kleinkinderen vanaf 10 jaar
(onder begeleiding)
12.00-24.00 uur
Scheltema
Brainscapes
			Tentoonstelling met (inter)nationale kunstenaars over het brein.
M.m.v. Susan Aldworth, Andrew Carnie, Joachim Rotteveel,
Stijn Belle, Pantelis Makkas en Snow
13.00-18.00 uur

Waag 	The Theater of Talks: Talks on the Brain
Laagdrempelige, multimediale of interactieve presentaties
over ons lichaam, onze hersenen en de menselijke ziel.
Met o.a. Andrea Leine, Prof. Dr. Dick Swaab,
Prof. Emeritus John Onians en Prof. Dr. Frans Zitman

13.00-17.00 uur
Waag, Zaterdagse Markt
The Theater of Talks: Shows on the Brain
				Lichaamskunstenaars illustreren de sprekers in de Waag. 			
				
18.00 uur
Scheltema
Till we eat again
			Een reis vol onverwachte smaakontmoetingen.
Door René Jansen, Joost Nieuwenburg en Oscar Prinsen
21.00 uur
BplusC: Leidse Volkshuis
The Holographic Brain
			Experimentele performance door Art Science (KABK)
21.15 uur
Scheltema
Cocaïne, de witte waan?
			Documentaire over de gevaren van Cocaïne. 				
			M.m.v. Lorenza Colzato en Ellen ten Damme
21.45 uur
Scheltema
Hypnose en het onbewustzijn
				Lezing/Demonstratie. Door Erik Willems
22.30-01.00 uur
Scheltema
BAK-CHAI
			Dansfeest, game en theaterstuk in één.
Een co-productie van Festival Key of Life, PS|Theater,
Fourcelabs en oneseconds
Eventuele wijzigingen in de programmering voorbehouden
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