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25 Oktober:
Presentatie boek 
Het viWTA stelt op 25 

oktober het boek 

"Kernergie 

(on)besproken" voor in 

het Vlaams Parlement. 

Het boek werd 

geschreven op basis van 

de resultaten van een 

eigen onderzoeksproject 

"Kernenergie en 

Maatschappelijk Debat" 

en wordt uitgegeven 

door Uitgeverij Acco. 

Auteurs en getuigen 

schetsen de opzet en het 

concept van het boek.

25 oktober, 12.00u - 

14.00u: 

Voorstelling & drink met 

broodjeslunch 

in de Zuilenzaal van het 

Vlaams Parlement. 

[ Lees meer ]

Oktober 2007  

NANO NU - TECHNOLOGIEFESTIVAL

10 november 2007

Nano Nu is hét festival over de ontwikkelingen in nanowetenschap en

nanotechnologie.  Nano Nu toont fascinerende experimenten en

wetenschappelijke inzichten, maar ook nanoproducten die nu reeds op de 

markt zijn.  Nano Nu brengt films en toneel, telkens met geleide

nabespreking en interactieve workshops.  Het toont werken van Vlaamse

kunstenaars die zich lieten inspireren door de wereld op nanoschaal.  

Nano Nu is een dag vol lezingen en debatten, interviews en gesprekken met en tussen 

wetenschappers maar ook met het publiek, heel intiem of in grote groepen.  Nano Nu brengt

alles wat in Vlaanderen leeft rond nanowetenschap en nanotechnologie samen in het Vlaams 

Parlement in Brussel voor een wervelend treffen op zaterdag 10 november 2007.  

Een greep uit het aanbod:

Nano-expo 

Vlaamse universiteiten, onderzoeksinstellingen en bedrijven tonen u wat nanowetenschap en 

nanotechnologie echt is in het prachtige decor van de Lokettenzaal.

Wetenschapstheater

Het Nederlandse theatergezelschap Pandemonia brengt driemaal per dag een speciaal voor 

Nano Nu geschreven toneelstuk.  Na elke voorstelling gaat het publiek in discussie.  Wat

vindt u van nanotechnologie?

Filmvoorstelling

Speciaal voor het Nano Nu festival selecteren we een aantal films die een goed beeld geven 

wat nanowetenschappen en technologie aan mogelijkheden heeft.  Ook hier praten we na de

film wat na.

Nano dialoog

De Europese wetenschapsmusea ontwikkelde de afgelopen jaren een fascinerende 

minitentoonstelling over nanowetenschap en technologie.  Speciaal voor Nano Nu brengt

Technopolis de tentoonstelling naar het Vlaams Parlement.

Nano kunst

Professionele Vlaamse kunstenaars maar ook de amateur kunstbeoefenaar lieten zich 

inspireren door de wereld op nanoschaal.  Het resultaat vindt je op verschillende locaties in

de gebouwen van het Vlaams Parlement.

Dit alles en nog veel meer vindt u op Nano Nu, Vlaams Parlement, 10 november 

2007

Meer info op : www.nanonu.be

lees meer
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