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   overzic
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 tijd locatie programma
 
 15.30-20.00 uur Stadhuis  Preview Brain Imaging  

tentoonstelling: jonge kunstenaars geïnspireerd door de 
verbeelding van de hersenen 

 
 16.00 uur Rijn en Vliet    Opening Knopjesmuseum 

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

 

 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!

 tijd locatie programma
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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 
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