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We treden dit jaar ook buiten de grenzen van de fi lm-
zalen en nemen je mee naar allerlei plekken in de stad. 
Ben je nieuwsgierig naar hoe is het is om als poolonder-
zoeker tientallen meters het ijs in te dalen? Dan kun je 
naar de speciale vertoning van Into the Ice op de Travium 
Schaatsbaan; wij zorgen voor de warme chocomel. Of 
altijd al eens door een leeg museum willen zwerven? Dan 
moet je naar de vertoning van Pleistocene Park in de Bastei, 
waar je kunt napraten over samenleven met (verloren 
gewaande) wilde dieren met milieufi losoof Martin Drenth.  

Nieuw dit jaar is het Amazing Discoveries podium, een 
prachtige dome die op het Mariënburgplein staat. Je
kunt elk moment binnenwandelen en je laven aan allerlei 

verrassende innovaties en bijzondere ontdekkingen die 
wetenschappers en ontwikkelaars hier in Nijmegen doen, 
afgewisseld met performances en fi lm. Onderzoekers 
van de HAN University of Applied Sciences, Max Planck 
Institute, het Radboudumc, het Donders Institute, Novio 
Tech Campus en de Radboud Universiteit nemen je mee 
in wat zij ontdekken in hun dagelijkse werk. En heb je zin 
om je zinnen te verzett en na al die geestverruimende 
ervaringen? Dan kun je er zaterdagavond met ons ont-
dekken welke moves jij in je hebt en een gat in de avond 
dansen. 

Het kan je niet ontgaan zijn: het thema van deze editie is 
experiment, daar waar kunstenaars en wetenschappers el-
kaar ontmoeten en tot verrassende ontdekkingen komen. 
Met een speciaal themaprogramma van fi lmklassiekers, 
kunst en, uiteraard, experimenten brengen we een ode 
aan dit doorwrochte, rommelige en verrassende proces. 
Zo zal kunstenaar en ’s werelds enige wett elijk erkende 
cyborg Neil Harbisson in zijn Big Ideas lezing lett erlijk 
een nieuwe wereld openen voor de menselijke blik: hij 
kan met de antenne die in zijn schedel geïmplanteerd is 
kleuren horen en zo zelfs infrarood en ultraviolet-straling 
waarnemen – iets wat geen enkel mens kan. Ook nodigen 
we je uit om samen met de burgemeester van Nijmegen 
bij de openingsavond te zijn in concertgebouw De 
Vereeniging, waar we een bijzonder en muzikaal fi lm-
experiment voor je in pett o hebben. Een waar feest voor 
ogen, oren en gevoel. Als je het aandurft .  

Maar het begint allemaal met een grote knal. Lett erlijk. 
Hopelijk. Ben je benieuwd? Kom dan op donderdag 16 
maart om 19.00 uur stipt naar Plein ‘44. Daar trappen 
we op grootse wijze vier dagen verwondering af, met 
gastbijdrages van de natuurwett en en Nijmeegs duo 
Naaistreek. 

Namens het hele team van InScience, welkom bij 
InScience 2023!
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inhoudsopgave

tickets & info
Tickets
Film + Talk:      € 7,-/ € 10,- / € 12,50 

Programma’s op locatie:   € 15,- 

Junior fi lms: € 5,-

Opening Night: € 15,-

Pubquiz: € 5,- 

InVision: € 35,- 

Strippenkaart 3 fi lms: € 20,- 

Strippenkaart 5 fi lms: € 31,50

Friends with Bene� ts krijgen een 
euro korting op de reguliere 
ticketprijzen. Scan QR-code voor 
meer info.

Openingstijden kassa LUX
woensdag     13:00 - 22:00

donderdag   13:00 - 22:00

vrijdag   11:00 - 22:00

zaterdag   11:00 - 22:00

zondag   10:00 - 22:00

BIJ
inscience

InScience gaat het experiment aan! De achtste editie van 

het fi lmfestival over wetenschap vindt voor het eerst 

plaats in het voorjaar. Van 16 tot en met 19 maart 

toveren we Nijmegen weer om in een wonderkamer voor 

verbeelding, verhalen, debat en nieuwsgierigheid. Met 

een fi lmprogramma van meer dan 50 fi lms nemen we je 

mee op reis over de hele wereld en ver daarbuiten, zelfs 

voorbij de grenzen van je fantasie. Het zijn fi lms over 

het rijke leven onder het oppervlak en de grenzen van de 

dood, over mensen die hun stem vinden en de verborgen 

schoonheid in je achtertuin. Films die jouw wereld openen 

en – soms lett erlijk – geestverruimend zijn. En zoals je 

van ons gewend bent, duik je bij elke fi lmvertoning de 

diepte in, door in gesprek te gaan met fi lmmakers, 

kunstenaars, wetenschappers en andere creatieve 

denkers en makers.

buiten de grenzen

amazing discoveries

experiment

KNal!

32 INSCIENCE FILM FESTIVAL /// EDITIE 8  /// INSCIENCE EXPERIMENTSINSCIENCE FILM FESTIVAL /// EDITIE 8  /// INSCIENCE EXPERIMENTS

toegankelijkheid

bepaal zelf je ticketprijs

InScience is voor iedereen. We doen daarom ons best om het 
festival zo toegankelijk mogelijk te maken. Waar het kan zijn de 
fi lmvertoningen ondertiteld in het Nederlands of Engels.  

Filmtheater LUX is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
mindervaliden. Alle fi lmzalen zijn bereikbaar per lift  en er is een 
rolstoeltoegankelijk toilet. Voor alle fi lmzalen geldt dat rolstoel-
plekken ingericht moeten worden, we vragen je deze tijdig te 
reserveren per mail.  

Doven of slechthorenden kunnen een gebarentolk aanvragen 
voor een vertoning.

Voor vragen of reserveringen wat betreft  toegankelijkheid: 
info@insciencefestival.nl 

Bij InScience bepaal je bij de reguliere programma’s zelf je ticket-
prijs. Naast de standaard prijs van € 10,- kun je ook kiezen voor 
€ 12,50 en zo het festival extra steunen. Of je kiest voor het 
gereduceerd tarief van € 7, als dat beter uitkomt.  

InScience connect #inscience2023
  facebook.com/insciencefi lm

  @insciencefi lmfestival

  @insciencefi lm

  InScience
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donderdag 16 maart

zaterdag 18 maart

zondag 19 maart

vrijdag 17 maart

legenda

NTR focus Audience Award   

A selection of the best science documentaries has a 
chance of winning the public prize of InScience: the 
NTR Focus Audience Award. After each film, the visitor 
can rate the film via a voting form. The final score of all 
ratings determines which director receives the audience 
award. The winning film goes home with €2.500. The 
award is presented during the festival. 
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In 1951 deelde natuurkundige 
Ted Hall geheime nucleaire 
informatie met de Sovjet-Unie 
om een wereldwijde catastrofe 
te voorkomen, wat tot leven 
wordt gebracht in deze zin-
derende spionagethriller.  

Anamnesis probeert een moor-
denaar een gezicht te geven, 
in een unieke mix van beklem-
mende thriller, documentaire 
en poppentheater. 

Constant is een reis door de 
sociale en politieke geschiedenis 
van de meetkunde, door de 
relatie te onderzoeken tussen 
meten en macht.  

Vurige liefde, waaghalzerij en 
adembenemende wetenschap: 
deze Oscar-genomineerde 
documentaire over vulkano- 
logenkoppel Katia en Mauri-
ce Krafft laat de brute kracht 
van de natuur van het scherm 
afspatten.  

Een frisse documentaire over 
jonge Afrikaanse rechten-
studenten, mensenrechten, 
ambitie, dromen, winnaars en 
verliezers. 

Marty McFly verstoort per  
ongeluk de geschiedenis met 
zijn tijdmachine. Deze klassieker 
is een feest voor jong en oud! 

Deze uitdagende en grens-
verleggende film opent het 
menselijk lichaam op het witte 
doek, met microcamera’s die 
op plaatsen in ons lijf komen 
die voorheen niet vastgelegd 
konden worden. 

Deze indringende film brengt 
zes verhalen van trans personen 
tot leven uit de archieven van 
de UCLA Gender Clinic uit de 
jaren ’50: we zien echte verhalen 
van echte mensen die worstel-
den met hun genderidentiteit, 
ver voordat er sprake was van 
maatschappelijk begrip. 

Twee gepassioneerde film- 
makers onderzoeken het lot van 
de bedreigde orka, op een  
ontdekkingstocht die al snel 
vele andere gevaren in het 
lokale ecosysteem blootlegt. 

Deze documentaire van eigen 
bodem, over de unieke vondst 
van een jurk uit de Gouden 
Eeuw in een scheepswrak bij 
Texel, roept interessante  
vragen op over hoe om te gaan 
met onze geschiedenis. 

Vanuit zowel persoonlijke als 
maatschappelijke overwegin-
gen voert filmmaker en antro- 
poloog Céline Pernet open 
gesprekken met mannen over 
moderne masculiniteit, in deze 
vermakelijk vertelde film. 

A Compassionate  
Spy  

Anamnesis 

Constant  

Fire of Love   African Moot Back to the Future 

De Humani Corporis  
Fabrica  

Framing Agnes 

Coextinction De jurk en het  
scheepswrak  

Garçonnières  

STEVE JAMES / DOCUMENTAIRE / 
VS / 2022 / 101 MIN

CHRIS WRIGHT, STEFAN KOLBE / 
DOCUMENTAIRE / DUITSLAND / 
2021 / 110 MIN

SASHA LITVINTSEVA, BENY 
WAGNER / DOCUMENTAIRE / 
GROOT-BRITTANNIË, DUITSLAND, 
VS / 2022 / 40 MIN 

SARA DOSA / DOCUMENTAIRE /  
CANADA, VS / 2022 / 93 MIN

SHAMEELA SEEDAT / DOCUMEN-
TAIRE / ZUID-AFRIKA, FINLAND / 
2022 / 85 MIN

ROBERT ZEMECKIS / SCIENCE-FIC-
TION / VS / 1985 / 116 MIN

VÉRÉNA PARAVEL, LUCIEN  
CASTAING-TAYLOR / DOCUMEN-
TAIRE / FRANKRIJK, ZWITSERLAND 
/ 2022 / 118 MIN

CHASE JOYNT / DOCUMENTAIRE /  
CANADA / 2022 / 75 MIN

ELENA JEAN, GLORIA PANCRAZI /  
DOCUMENTAIRE / CANADA / 2021 / 
94 MIN

ARNOLD VAN BRUGGEN / DOCU- 
MENTAIRE / NEDERLAND / 2023 /  
143 MIN

CÉLINE PERNET / DOCUMENTAIRE 
/ ZWITSERLAND / 2022 / 90 MIN

ZO 19 MAART / 12:15 UUR / LUX 1 ZA 18 MAART / 13:00 UUR / LUX 3

ZA 18 MAART / 15:30 UUR / LUX 2

ZO 19 MAART / 19:15  UUR / LUX 1VR 17 MAART / 22:00 UUR / LUX 6 ZA 18 MAART / 16:00 UUR / LUX 1

ZA 18 MAART / 18:45 UUR / LUX 3

Zo 19 MAART / 15:30 UUR / LUX 6

DO 16 MAART / 21:00 UUR / LUX 6     ZA 18 MAART / 14:30 UUR / LUX 6

ZA 18 MAART / 21:15 UUR / LUX 2

FILMS a-z
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Een prachtig portret van Sable- 
eiland en natuuronderzoeker 
Zoe Lucas, vol imponerende 
beelden van een droomland-
schap met duinen bevolkt door 
wilde paarden en steeds meer 
aangespoeld plastic. 

Geographies of 
Solitude 
JACQUELYN MILLS / DOCUMEN-
TAIRE / CANADA / 2022 / 103 MIN

VR 17 MAART / 20:00 UUR / POST
+ ZO / 15:15 / LUX 1

Hoe was het mogelijk dat er zo 
snel vaccins werden ontwikkeld 
tegen het coronavirus? Een 
diepgravende documentaire 
over een bovenmenselijke 
prestatie.  

How to Survive  
a Pandemic   
DAVID FRANCE / DOCUMENTAIRE 
/ VS / 2022 / 106 MIN

ZA 18 MAART / 12:30 UUR / LUX 1

Into the Ice neemt je mee naar 
de loopgraven van de klimaat-
crisis, door in het kielzog van 
onvervaarde glaciologen tien-
tallen meters diep af te dalen in 
de permafrost van Groenland. 

Into the Ice  

LARS HENRIK OSTENFELD / DOCU-
MENTAIRE / DENEMARKEN / 2021 / 
85 MIN

ZO 19 MAART / 13:30 UUR / LUX 3 +  
19:00 UUR / TRIAVIUM

De Keniaanse marathonloper 
Eliud Kipchoge droomt er van 
een marathon te rennen in 
minder dan twee uur, wat nog 
nooit iemand gelukt is. Lukt het 
hem om het onmogelijke voor 
elkaar te krijgen? 

Kipchoge: the Last 
Milestone 
JAKE SCOTT / DOCUMENTAIRE / 
GROOT-BRITTANNIË / 2021 / 87 MIN

VR 17 MAART / 19:15 UUR / LUX 6

Met de lancering van de ruim-
tesondes Voyager I en II in 1977 
ging een van de meest spraak-
makende wetenschappelijke 
triomftochten ooit van start. 
Hoe vergaat het dit prestigieuze 
onderzoeksproject bijna vijftig 
jaar later? 

It’s Quieter 
in the Twilight    
BILLY MIOSSI / DOCUMENTAIRE / 
VS / 2022 / 82 MIN

ZO 19 MAART / 16:15 UUR / LUX 7

WERELDPREMIÈRENL PREMIÈRE NL PREMIÈRE

NL PREMIÈRE
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Martin Dohrn, bekroond maker 
van natuurfi lms, ontdekt tijdens 
de lockdown de verbazing-
wekkende wereld van bijen in 
zijn eigen achtertuin, die hij 
ons toont in adembenemende 
beelden. 

Een speelse documentaire van 
eigen bodem over een serieus
probleem: het verlies van 
biodiversiteit door menselijk 
gebruik van land. Is biologische 
landbouw de oplossing, of zijn 
er andere antwoorden op deze 
prangende kwestie? 

Een eigenzinnige Afrofuturis-
tische musical die vuurspuwt 
in felle kleuren in een explo-
sieve cocktail van thema’s als 
genderfl uïditeit, klassenstrijd, 
spiritualiteit, sci-fi  cyberpunk 
en roofkapitalisme. 

De geofysicus Sergej Zimov 
tracht door radicale rewilding 
de Siberische permafrost 
bevroren te houden. Als deze 
ontdooit wordt het onmogelijk 
onze planeet nog te behoeden 
voor catastrofale opwarming. 

De onconventionele docu-
mentaire “O” is een lyrische 
blik terug in de tijd, die een 
briefwisseling verbeeldt tussen 
gepassioneerde oölogen, oft e-
wel eierkundigen, ten tijde van 
de Tweede Wereldoorlog. 

Een sympathieke documentaire 
over wetenschap op z’n hardst. 
Zelden werd een wetenschap-
pelijk experiment zo menselijk 
opgediend als in Luminous. 

Deze Amerikaanse sciencefi c-
tionfi lm stelt dierproeven aan 
de kaak vanuit het perspectief 
van de apen, in een zinderende 
actiefi lm over revolutie en de 
grenzen van menselijkheid. 

My Garden of a 
Thousand Bees 

Paved Paradise     

Neptune Frost   

Pleistocene Park 

O, Verzamelen van 
Eieren in Weerwil 
van de Tijd  

Luminous 

Rise of the Planet 
of the Apes  

DAVID ALLEN / DOCUMENTAIRE 
/ GROOT-BRITTANNIË, VS / 2021 / 
52 MIN

KARSTEN DE VREUGD / DOCUMEN-
TAIRE / NEDERLAND / 2022 / 92 MIN 

ANISIA UZEYMAN, SAUL WILLIAMS / 
FICTIE / VS, RWANDA, FRANKRIJK, 
CANADA / 2021 / 105 MIN

LUKE GRISWOLD-TERGIS / DOCU-
MENTAIRE / VS / 2022 / 101 MIN

PIM ZWIER / DOCUMENTAIRE / 
NEDERLAND / 2021 / 80 MIN 

SAM SMARTT / DOCUMENTAIRE / 
VS, CHILI / 2022 / 88 MIN

RUPERT WYATT / FICTIE / VS, 
GROOT-BRITTANNIË, CANADA / 
2011 / 105 MIN

VR 17 MAART / 20:30 UUR / LUX 2

ZA 18 MAART / 12:45 UUR / LUX 2�

ZA 18 MAART / 18:45 UUR / LUX 6

ZA 18 MAART / 15:15 UUR / DE BASTEI

ZA 18 MAART / 16:00 UUR / LUX 3ZA 18 MAART / 19:00 UUR / LUX 1

ZA 18 MAART / 21:45 UUR / LUX 6
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Wat maakt een mens tot mens? 
Verdient een robot mensen-
rechten? De visueel mee-
slepende documentaire Sophia
biedt interessante antwoorden 
op deze vragen.  

Deze documentaire volgt een 
baanbrekende klinische studie 
naar een remedie voor diabetes
 en verweeft  aangrijpende 
verhalen van patiënten met de 
gepassioneerde wetenschap-
pelijke zoektocht naar een 
medische doorbraak. 

De aangrijpende documentaire 
Tantura onderzoekt een niet 
erkende oorlogsmisdaad aan 
de hand van verhalen van 
mensen die daarbij waren.   

Werner Herzog duikt op zijn 
bekende excentrieke manier 
diep in de wereld van de 
moderne neurotechnologie, 
op zoek naar de fi losofi sche, 
ethische en maatschappelijke 
gevolgen van wetenschappelijke 
vooruitgang. 

Een excentrieke wetenschapper
maakt een doorbraak op het 
gebied van teleportatie. Als 
experiment besluit hij zijn 
uitvinding op zichzelf te testen. 
Maar was dat wel een verstandig 
idee?  

Een verbazingwekkende 
zoektocht naar de mysterieuze 
grens tussen leven en dood, die 
misschien minder absoluut is 
dan wat de medische weten-
schap ons leert.

Sophia  

The Human Trial     Tantura    Theatre of Thought  The Fly 

Tukdam: Between 
Worlds  

JON KASBE, CRYSTAL MOSELLE / 
DOCUMENTAIRE / VS / 2022 / 91 
MIN

LISA HEPNER, GUY MOSSMAN / 
DOCUMENTAIRE / VS / 2022 / 93 MIN

ALON SCHWARZ / DOCUMENTAIRE / 
ISRAËL, VS / 2022 / 94 MIN

WERNER HERZOG / DOCUMEN-
TAIRE / VS / 2022 / 107 MIN

DAVID CRONENBERG / FICTIE / VS / 
1986 / 96 MIN

DONAGH COLEMAN / DOCUMEN-
TAIRE / FINLAND / 2022 / 91 MIN

ZA 18 MAART / 19:30 UUR / LUX 7

VR 17 MAART / 22:00 UUR / LUX 3VR 17 MAART / 19:00 UUR / LUX 3 ZA 18 MAART / 21:45 UUR / LUX 1ZO 19 MAART / 16:00 UUR / LUX 3

ZO 19 MAART / 13:00 UUR / LUX 6

Een spannende Litouwse 
avonturenfi lm die een geheel 
eigen universum neerzet, waar 
schimmels de dienst uitmaken 
in een wereld met een ingestort 
ecosysteem. 

Een komische en absurdistische 
science-fi ctionfi lm over irritatie 
en illusies van toekomstige 
Mars-bewoners, maar ook over 
dromen en verlangens. 

Een ontwapenend portret van 
jonge jongens en hun innerlijke 
turbulentie op een all-boys basis-
school in Belfast, die je recht in 
het hart raakt. 

Vesper  Viking    Young Plato  

KRISTINA BOUZYTE, BRUNO 
SAMPER / FICTIE / LITOUWEN, 
FRANKRIJK, BELGIË / 2022 / 114 MIN

STÉPHANE LAFLEUR / FICTIE / 
CANADA / 2022 / 104 MIN

DECLAN MCGRATH, NEASA NÍ 
CHIANÁIN / DOCUMENTAIRE / 
GROOT-BRITTANNIË, IERLAND, 
FRANKRIJK, BELGIË / 2021 / 102 MIN 

VR 17 MAART / 21:45 UUR / LUX 1 DO 16 MAART / 20:30 UUR / LUX 1 ZO 19 MAART / 19:00 UUR / LUX 6

NL PREMIÈRE NL PREMIÈRE

NL PREMIÈRE

NL PREMIÈRENL PREMIÈRE
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Een visueel weelderige science- 
fiction documentaire die zich 
uitstrekt van het diepste verleden 
tot de nabije toekomst, en de 
alomtegenwoordige invloed 
van algen op onze planeet 
blootlegt. 

In deze korte animatiefilm 
leert een avatar een achter- 
waartse salto te maken.  
Oefening baart kunst, toch? 

The two faces of 
tomorrow   

backflip   

PATRICK HOUGH / DOCUMENTAI-
RE / GROOT-BRITTANNIË, IERLAND 
/ 2021 / 38 MIN 

NIKITA DIAKUR / ANIMATIE / 
DUITSLAND, FRANKRIJK / 2022 / 
12 MIN 
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Een essayfilm over de men-
selijke inspanningen om een 
virtuele replica van de echte 
wereld te maken. We archi-
veren alsof de ecologische 
implosie van onze planeet kan 
worden afgewend door een 
digitale Ark van Noach. 

De geïmplanteerde virtuele 
assistent Clara helpt Mina 
om haar droom te verwezen- 
lijken: fotograaf worden. 
Maar waarom herkent haar 
partner Ben haar niet meer 
sinds Clara in haar leven is? 

Our Ark    

The Best Option    

DENIZ TORTUM, KATHRYN HAMIL-
TON / DOCUMENTAIRE / NEDER-
LAND, VS, TURKIJE / 2022 / 12 MIN 

SERGE GORIELY / FICTIE / BELGIË / 
2022 / 20 MIN 

De variabele X worstelt om 
erbij te horen: hij past niet 
bij de andere getallen op de 
getallenlijn. Op een dag gaat 
hij op reis om de werkelijke 
waarde van deze getallen te 
ontdekken. 

Finding X   
BENJAMIN ZAUGG / ANIMATIE / 
AUSTRALIË / 2022 / 11 MIN 

shorts

  Shorts: Can your computer do this?      Shorts: Small Travels, Big Journeys       

Wetenschappers zoeken het 
geheim voor een lang en 
gezond leven in de ontlasting 
van de lokale bevolking op 
het Griekse eiland Ikaria, waar 
de inwoners bovengemiddeld 
oud worden. Dat resulteert in 
een komische botsing tussen 
de wetenschappers en de 

Microbiome 
STAVROS PETROPOULOS / DOCU-
MENTAIRE / GRIEKENLAND / 2021 
/ 27 MIN 

In As We See vertellen drie 
wetenschappers over hun 
werk, waarmee ze zowel het 
verre verleden als de toe-
komst onderzoeken. Deze 
film legt op unieke wijze een 
verband tussen uiteenlopende 
wetenschappelijke velden als 
astronomie, archeologie en 
neurologie. 

As We See    
XAVIER NUENO / DOCUMENTAIRE  
/ SPANJE / 2021 / 22 MIN 

Een visuele verkenning van 
overgangen tussen fases, 
vloeistofdynamica en  
chemische reacties, vast- 
gelegd met time lapse en 
high-speed fotografie. 

Chemical Somnia   
SCOTT PORTINGALE / EXPERI-
MENTEEL / CANADA / 2022 / 4 
MIN 

Willow bezoekt de School for 
Relationships en belandt in 
een tumultueuze liefdesdrie-
hoek. Moet ze vertrouwen op 
de wetenschap, of luisteren 
naar haar hart? 

Pragma   
ELLIE HEYDON / FICTIE /GROOT- 
BRITTANNIË / 2022 / 20 MIN 

Wist je al dat er maar liefst 
180.000 soorten vlinders 
en motten bestaan? Deze 
korte animatiefilm verkent de 
wereld van de evolutionaire 
biologie op microscopische 
schaal, door in te zoomen op 
de schijnbaar eindeloze bio-
diversiteit van deze beestjes. 

Biopixels   
KRISTINA DUTTON / EXPERIMEN-
TEEL / VS / 2022 / 4 MIN 

Hysterisis      
ROBERT SEIDEL / EXPERIMENTEEL / 
DUITSLAND / 2021 / 5 MIN 

In deze korte film worden  
projecties van abstracte 
tekeningen, choreografie en 
machine learning ingezet om 
opzettelijk de strategieën 
van kunstmatige intelligentie 
te corrumperen, en zo een 
visuele taal van hysterie te 
onthullen.  

Op microscopische schaal 
zijn vlindervleugels verbluf-
fend. Op nanoscopische 
schaal worden ze buiten-
aards. Deze korte film maak 
het onzichtbare zichtbaar. 

Nanoscapes      
KRISTINA DUTTON / EXPERIMEN-
TEEL / VS / 2022 / 4 MIN 

De Frozen Zoo in San Diego is 
een moderne Ark van Noach, 
waar cellen van bijna uitgestorven 
en al uitgestorven dieren worden 
bewaard om ze terug te fokken. 
Deze documentaire biedt een 
bijzondere inkijk in de uitdagin-
gen die dat met zich meebrengt. 

De diepvries- 
dierentuin 
SUSANNE LINSSEN / DOCUMENTAIRE 
/ NEDERLAND / 2023 / 35 MIN 

ZA 18 MRT / 19:15 / LUX 2

Een eigenzinnige essayfilm 
over de duistere koloniale 
kanten van de ruimtevaart, die 
het perspectief kantelt naar 
degenen die tot nu toe onge-
zien bleven.  

Listen to the beat 
of our images  
AUDREY-JEAN BAPTISTE, MAXIME 
JEAN-BAPTISTE / DOCUMENTAIRE 
/ FRANKRIJK / 2021 / 15 MIN 

DO 16 MRT / 21:00 / LUX 6

ZO 19 MRT / 19:45 / LUX 7

Een intiem liefdesdrama over 
queer seksualiteit, lichamelijke 
autonomie en verlangens naar 
voortplanting, die een verfris-
sende verkenning naar het idee 
van familie vormt. 

Becoming male in 
the middle ages    
PEDRO NEVES MARQUES / FICTIE / 
PORTUGAL / 2022 / 22 MIN 

ZO 19 MRT / 15:30 / LUX 6

Een uitdagende documentaire 
over onderzoekers die proberen 
DNA van lichtgevoelige algen 
te injecteren, om zo ons net-
vlies te genezen.

Bleu Silico     
JULIA BORDERIE, ELOÏSE LE GALLO / 
EXPERIMENTEEL / FRANKRIJK / 2022 
/ 16 MIN 

ZA 18 MRT / 19:15 / LUX 2

ZA 18 MRT / 19:15 / LUX 2

ZA 18 MRT / 22:00 / LUX 3

NL PREMIÈRE

NL PREMIÈRE NL PREMIÈRE NL PREMIÈRE NL PREMIÈRE
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‘Ik ben al diverse jaren betrokken ge-
weest bij InScience. Ik ben dol op de 
combinatie van wetenschap, kunst 
en fi lm die het festival elk jaar weer 
biedt. Ik hou van fi lms die mij aan het 
denken zett en, die uitdagen maar me 
ook meeslepen in het verhaal. Ik heb 
al vele jaren geweldige fi lms ontdekt 
tijdens het festival, dus ik ben razend 
benieuwd naar het programma van 
dit jaar.’ 

Naast haar onderzoek is ze ook 
wetenschapscommunicator om een 
breder publiek aan te spreken en 
jongeren te enthousiasmeren voor 
de wetenschap, op creatieve manie-
ren. ‘Als jurylid zal ik daar op lett en: 
hoe wordt de wetenschap gecom-
municeerd naar het publiek? Ook 
vind ik het belangrijk dat de gepre-
senteerde feiten kloppen. 
Gelukkig merk ik vaak dat fi lmmakers 
hun huiswerk verbazingwekkend goed 
doen.’ 

‘Als kind wilde ik Jacques Cousteau 
worden, om de wereld onder water 
te onderzoeken’ vertelt Ronald 
Veldhuizen. ‘Tijdens mijn studie 
Biologie ontdekte ik dat ik beter ben 
in het vertellen en duiden van weten-
schapsverhalen, dus ik ben uiteindelijk 
wetenschapsjournalist geworden.’ 

Veldhuizen vindt het een eer om jury-
lid te mogen zijn bij InScience. ‘Ik ben 
een groot liefhebber van sciencefi ction 
en fantasy in fi lm. Sciencefi ction 
opent mijn wereld, door me op een 
andere manier te laten kijken naar 
kwesties die nu al spelen. Daarbij 
denk ik aan zorgrobots, maar ook 
aan misdaadpreventie en DNA-tests. 
Als kijker zoek ik dan de parallellen 
met de actuele wetenschap, en of de 
thema’s op een interessante manier 
behandeld worden.’ Ook de vorm is 
van belang voor Veldhuizen. ‘Ik kijk 
het liefste fi lms waarin boeiende 
karakters worden neergezet, met een 
plot dat me kan verrassen.’ 

Als fi lmmaker werd Valerie van Zuijlen 
in 2019 een week lang aan een we-
tenschapper gekoppeld om een fi lm 
te maken, als onderdeel van de 
Symbiosis fi lmcompetitie. ‘Dat was 
een waardevolle ervaring, om te leren 
hoe je wetenschappelijke onder-
werpen kunt visualiseren en vertellen 
door fi lm.’  

‘Vanuit mijn achtergrond zal ik lett en 
op de combinatie van kunst, design 
en technologie in de fi lms. Ik ben ge-
fascineerd door sciencefi ction fi lms 
die wetenschap en innovatie geloof-
waardig weten te verbeelden in een 
fi ctieve realiteit. Bij het beoordelen 
zal ik lett en op hoe wetenschappelijke 
concepten naar fi lm worden ver-
taald, en hoe innovatief fi lmmakers 
technologie en design gebruiken.  
Het kijken van het fi lmprogramma is 
een perfecte gelegenheid om te zien 
hoe wetenschap en innovatie tot 
leven komen in fi lms, en hoe dat kan 
inspireren door nieuwe perspectieven 
te bieden.’ 

Dan Jin WU is biomedisch ingenieur 
aan de TU Eindhoven, waar ze 
onderzoek doet naar het ont-
wikkelen van slimme biomateri-
alen om cellen uit te laten groeien 
tot gezond weefsel. Als CEO van 
VivArt-X doet ze onderzoek naar 
regeneratie van borstweefsel bij 
patiënten na amputatie.

Als wetenschapsjournalist is 
Ronald Veldhuizen gespeciali-
seerd in evolutie, biotechnologie, 
gedrag en de betrouwbaarheid 
van wetenschap. Hij schrijft  
geregeld voor de Volkskrant, 
KIJK en Quest. 

Valerie van Zuijlen is beeldend 
kunstenaar, fi lmmaker, gediplo-
meerd dronepiloot en creatief 
directeur van innovatiehub @
LABNEST. Haar cross-disciplinaire 
werk, variërend van fi lms tot inter-
actieve installaties en performances, 
behandelt onderwerpen als virtuele 
aanwezigheid en communicatie 
in de omgeving.  

dan jing wu Ronald
Veldhuizen

Valerie
van Zuijlen

Na bijna tien jaar binnen genetica en 
ontwikkelingsbiologie te hebben 
gewerkt, maakte Gambis de stap 
naar de fi lm. ‘Al in de begindagen 
van mijn doctoraat was ik gefascineerd 
door het laboratorium als fi lmset,als 
plek om allegorische verhalen te maken 
over wetenschappers. Ik begon te 
experimenteren met de microscoop 
als een fi lmisch hulpmiddel om door 
schaal, tijd en ruimte te bewegen.’  

Als jurylid verwacht hij fi lms die 
experimenteren en persoonlijke 
expressies omarmen in hoe weten-
schappelijke verhalen en processen 
benaderd worden. ‘Mijn aandacht 
zal uitgaan naar eigenzinnige visies, 
experimenten en nieuwe manieren 
waarop wetenschappers en kunste-
naars elkaar ontmoeten in symbioti-
sche relaties. Daarbij richt ik me op 
de balans tussen de kracht van het 
verhaal, het magisch realisme en het 
wetenschappelijk proces.’ 

Anamnesis

De humani corporis fabrica

Geographies of Solitude

O, Verzamelen van Eieren in Weerwil van de Tijd

Tantura 

De vakjury van InScience bestaat dit 
jaar uit vier professionals met een ver-
schillende expertise. Tijdens het festival 
bekijken de leden de genomineerde films 
en maken ze de beste wetenschapsfilm 
van InScience 2023 bekend. De regisseur 
van de winnende film ontvangt de InScience 
Jury Award ter waarde van €2.500. Dit 
jaar bestaat de jury uit Alexis Gambis, 
Dan Jin Wu, Ronald Veldhuizen en Valerie 
van Zuijlen. We stellen ze met trots aan 
je voor. 

Alexis Gambis is een Frans-
Venezolaanse fi lmmaker, bioloog 
en oprichter van Imagine Science 
Film Festival (New York). In zijn 
fi lms combineert hij documentaire 
en fi ctie, waarbij hij dierenper-
spectieven en experimentele vertel-
vormen omarmt. Zijn fi lm Son of 
Monarchs draaide in 2021 op 
InScience fi lmfestival.

ALEXIS GAMBISjury
vak
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Door mijn studie Humanistiek heb ik geleerd op originele wijze 
naar de wereld en de mens te kijken. Film werkt hierbij goed als 
verwerkings- maar ook studiemateriaal. Ik kijk dan ook regel-
matig documentaires. Daarnaast spendeer ik heel wat uurtjes 
aan leren klussen, buiten zijn en het lezen van science(fi ction). 
Als studentjurylid ben ik geïnteresseerd in hoe mensen maat-
schappelijke thema’s laten terugkomen in hun werk. Ik waar-
deer het als mensen eigenzinnig en nieuwsgierig zijn, dus ik kijk 
uit naar fi lms waarbij de regisseur authentieke keuzes maakt. 
Daarnaast is het natuurlijk ook fi jn als het mooi is; esthetiek is 
ook belangrijk. 

PS. Ik kijk nu al uit naar Pleistocene Park!

Anouck de Jongjury

Ik ben Bas, tweedejaars student Biomedisch Laboratorium-
onderzoek aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Ik wilde deze 
richting al in sinds ik twaalf jaar oud was en heb altijd al interesse 
gehad in de wetenschap en technologie. Een echte nerd dus. 
Na een speciaal InScience programma over ethiek vanuit de 
HAN besloot ik deel te nemen aan de Student Jury. Het lijkt mij 
namelijk een erg leerzame ervaring. Ook vind ik het belangrijk 
om een bredere ervaring op te doen in de wetenschap dan 
alleen in het lab te staan. Ik vind het belangrijk dat weten-
schappelijke fi lms zo goed mogelijk te begrijpen zijn voor een 
breed publiek en ook dat eventuele ethische standpunten aan 
bod komen. Hierop zal ik dus ook extra lett en bij het jureren.

Ik ben masterstudent Medische Biologie aan de Radboud 
Universiteit. Alhoewel ik vaak op een sportveld of bij een leuk 
barretje te vinden ben, spendeer ik mijn meeste tijd aan onder-
werpen als ethiek, medische wetenschap, duurzaamheid en 
LHBTI-onderwerpen. Film is naar mijn mening het perfecte medium 
voor wetenschapscommunicatie. De combinatie van beeld 
en geluid doet de zintuigen prikkelen en kunnen je ontzett end 
raken. Ook kunnen ze de perfecte brug zijn naar prachtige 
gesprekken. Als onderdeel van de studentenjury hoop ik meer 
te leren over hoe wetenschapsfi lms gemaakt worden. Ook ben 
ik benieuwd naar wat maakt dat een fi lm echt aanslaat bij het 
publiek. Ik zal dan ook extra lett en op wat de achterliggende 
boodschap van een werk is en hoe bezoekers reageren op wat 
ze hebben bezocht.

I’m currently living in Wageningen, studying Communication 
in Innovation. I have been a fi lm fanatic since the age of 16, at 
which point I visited the local cinema so oft en that I knew all 
the employees’ names. Being a juror at the festival gives me 
the unique opportunity to evaluate the power of cinema as a 
way to kindle peoples’ interest in science. I’m thrilled to watch 
and discuss fi lms with enthusiastic people who share the passion for 
cinema and science. I will pay att ention to the eff ect a fi lm has 
on the audience and I will be critical about the use of images 
and their aesthetics. Last but not least, I will give credit to the 
authors’ creativity in the choice of the scientifi c subject, or to 
the unconventional approach used to explore a relevant one.

De studentenjury van InScience 2023 
bestaat uit vier studenten van
verschillende achtergronden en 
studierichtingen. De leden beslissen 
niet alleen welke film uiteindelijk de
Student Jury Award van €500 wint,
maar ontmoeten ook filmmakers,
wetenschappers en andere experts op
het festival en zijn dus overal op het
festival te vinden. We stellen ze graag
aan je voor!

studenten

Marco Mazzotta Bas Emaus

Sanne Tinga
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At this year’s InScience exhibition, the newly founded Stichting 
LINK is showcasing four works by alumni of the Design Art 
Technology department of ArtEZ Arnhem. Over the past four 
years, the department has collaborated closely with NXP 
Semiconductors to engage students with semiconductor 
technology. The collaboration led to the creation of Stichting 
LINK, which aims to promote the rich history of the semicon-
ductor industry and its technology to a broader audience. 
The four video and light installations serve as a preview for 
the upcoming exhibition Together We Make It Smaller And 
Faster which will be held in November 2023 at the Huis van 
de Nijmeegse Geschiedenis. The exhibition promises to be 
an exciting showcase of innovative projects that explore the 
intersection of technology, art, and science, and will provide 
viewers with unique perspectives and experiences. 

•  Jolie van Wijngaarden’s installation The Magical World Of 
The Wafer showcases the colorful and gradient-fi lled 
wafers used in various chip technologies. The installation 
aims to show the magical qualities of wafers, as they are 
oft en hidden from view once they are used in diff erent 
electronic devices.  

•  The surrealist short fi lm, Through The Microscope Glass, 
by Michelle Feelders, takes viewers on a journey through 
the microscopic world of electronics produced by NXP 
Semiconductors. The fi lm allows people to see these elec-
tronics in a very diff erent light and enables viewers to see 
the work processes that are happening within the factory 
walls of NXP. 

•  Vision Processor: EN471 is a multiscreen work by Florian 
van Zandwijk. It uses machine learning algorithms to 
classify existing footage of people wearing yellow vests 
in their context and meaning, raising questions about the 
ability of computer vision to discern human intentions.  

•  The vertical fi lm Square World by Wessel Bosscher explores 
the tendency to make everything rectangular, inspired by 
the shape of silicon wafers. Moving from an atomic to a 
global level, this vertical world is mesmerizing and magical.

EXPO /  THU 16 MAR – SUN 19 MAR  /  LUX FOYER

Expo: Together We Make 
It Smaller And Faster

Beeld: Jolie van Wijngaarden

Sophia 

Anamnesis

Luminous

Garçonnières

A Compassionate Spy

Geographies of sollitude

African Moot

Tantura

and the nominees are ....
OFFICIAL
SELECTION

2023



FILM: 
Tijdens de eerste bemande missie op Mars ontstaat hommeles 
tussen de kersverse Mars-bewoners. Er zijn vijf mensen ingehuurd 
als B-team, om de verhoudingen tussen de echte astronauten 
te simuleren in een nagebootste omgeving op aarde, terwijl ze 
bestudeerd worden door een team gedragsonderzoekers. 
Viking is een komische en absurdistische science-fictionfilm 
over irritatie en illusies, maar ook over dromen en verlangens.

TALK: 
Can you make an espresso without gravity? How do we feed 
astronauts on the long journey to Mars? And most importantly, 
is food still tasty when you suck it from a foil pouch? Join this 
astronaut food tasting with Rodrigo Coutinho de Almeida from 
the European Space Agency to find out.

FILM: 
In de Canadese documentaire Coextinction onderzoeken twee 
gepassioneerde filmmakers het lot van de bedreigde orka. Dat 
brengt ze in contact met activisten, Inheemse leiders en  
gerenommeerde wetenschappers op een ontdekkingstocht die 
al snel vele andere gevaren in het lokale ecosysteem blootlegt.

TALK:
‘Not one orca was lost when we stewarded the land.’ In Coex-
tinction, Indigenous communities in the United States and 
Canada show how a disturbed ecosystem affects them, and 
how they always fought against these damaging changes. This 
is true for many Indigenous activists all over the world.
Chautuileo Tranamil, Mapuche-Pewenche herself, shares the 
meaning of orcas in Mapuche culture and draws comparisons 
between the struggles in the documentary and those of her own 
community in Chili.  

Dit programma is een samenwerking met het kunst- & klimaat- 
festival ‘Nimma aan zee’, dat op 9, 10 en 11 juni 2023 plaatsvindt 
in LUX.

VIKING COEXTINCTION
FILM + TALK / DO 16 MRT / 20:30 / 135 MIN / EN / LUX 1 TALKSHOW / DO 16 MAART / 21:00 /  135 MIN / EN / LUX 6

donderdag
programma

16
03

InScience gaat dit jaar met volle overtuiging het experiment 
aan. Het festival opent met een uniek programma rondom 
experimentele wetenschapsfilm, dat wordt gepresenteerd met 
een live geproduceerde soundtrack. Verwacht een verfrissende 
ervaring voor je ogen én oren, op donderdag 16 maart in de 
Vereeniging. 

‘InScience is de plek waar wetenschap en film elkaar ontmoeten’, 
vertelt festivaldirecteur Daisy van de Zande. ‘In beide vak- 
gebieden zie je het belang van experimenteren – je weet van 
tevoren niet of je ideeën gaan lukken, of je eruit krijgt wat je 
erin stopt. Dat leidt soms tot onverwachte, verrassende resultaten. 
Er komt ook lef bij kijken, want je moet bereid zijn fouten te 
maken en dingen te zien misgaan.’ 

Avant-garde filmmakers zoeken naar nieuwe manieren om  
verhalen te vertellen, door de taal van film opnieuw uit te 
vinden. ‘In dit programma blikken we onder meer terug op de 

ontwikkeling van de experimentele wetenschapsfilm, met aan-
dacht voor vernieuwende filmtechnieken vanaf de jaren ‘30. 
Er is ook aandacht voor nieuw talent, zoals de Duitse Robert 
Seidel die op eigenzinnige wijze AI met dans verbindt.’ 

‘Het programma van InScience staat elk jaar bol van films met 
een bijzondere vertelkracht, met verhalen die op originele  
manieren verbeeld worden op het witte doek. Zo laten we 
zien dat wetenschap toegankelijk is voor iedereen, en dat ook 
wetenschappers maakbare mensen zijn. We vertonen films die 
over de wereld van vandaag én van morgen gaan, gericht op 
onderwerpen die ons allemaal aangaan. Met dit unieke openings- 
programma hopen we vele ogen en oren te openen door ruim 
baan te geven aan de verbeelding, met eigenzinnige films die 
verrassen en je blik zullen verruimen.’ 

FILM + TALK + DRINKS / DO 16 MRT / 20:00 / 75 MIN / EN  
De Vereeniging

We openen InScience 2023 met een knal. Letterlijk. De 
afgelopen weken hebben we hard gebouwd aan een 
grote kettingreactie waar scheikunde, natuurkunde, 
theater en sociale wetenschappen elkaar vinden. Met 
een speciale bijdrage van Nijmeegs performance duo 
Naaistreek. We zetten stipt om 19 uur onze kettingreactie 
in beweging. Geheel in het thema van dit jaar is dit ook 
voor ons een groot experiment. Lukt het om de ketting 
tot het einde voort te zetten en het eerste bewegend 
beeld van InScience in te starten?  

It starts with a bang!

 DO 16 MRT / 19:00 / 10 MIN / PLEIN 1944

KETTINGREACTIE

opening night
Scan this QR-code for English translations,  

subtitle information and tickets
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Suppose you need care and you end up in a place where sensors 
and artificial intelligence help to monitor your well-being, or 
where you are nursed by robots. What is it like for healthcare 
staff to have a robot as a colleague? What opportunities do 
researchers see in these technical innovations? 

These questions are central to the new TOEKOMSTBEELDEN 
project of the Radboud University, care organization Kalorama 
and InScience. In the coming year, three filmmakers will each 
be linked to their own group of informal carers, scientists,  
professional healthcare workers and elderly people with 
specialist care needs. Each group exchanges knowledge and 
experience and makes a short film about the opportunities and 
threats of healthcare innovations. 

The kick-off of TOEKOMSTBEELDEN is during InVision. We tell 
more about our plans and collect questions from the public. All 
interested filmmakers, researchers, healthcare workers, informal 
carers and care recipients are most welcome - especially if they 
are interested in participating in the project. 

Do you want to be present at the Kick-off? Register at: 
www.insciencefestival.nl 

This program is made possible by the Nationale Wetenschaps- 
agenda.

FILM: 
Tantura was een van de honderden dorpen die in 1948 door  
Israëliërs werd bezet. In Israël wordt aan deze periode gerefereerd  
als een onafhankelijkheidsoorlog, terwijl Palestijnen het “Al 
Nakba” noemen: de catastrofe. Tantura onderzoekt een niet 
erkende oorlogsmisdaad aan de hand van verhalen van mensen 
die daarbij waren. Deze aangrijpende documentaire ging in 
première op Sundance en beleeft nu haar Nederlandse première 
tijdens InScience.

TALK:
The documentary shows the many challenges in researching 
and discussing contemporary state violence and its denial in 
the context of nation-state building. Regarding the massacre in 
Tantura, we see how critics and survivors found themselves caught 
between a frame of the Jewish settlers as merely innocent 
victims, and Israeli state policies and officials that obstructed 
critical research. How can we have honest conversations on 
Israeli war crimes? And what is the role of survivors, researchers, 
politicians, judges and filmmakers in revisiting and narrating 
violence and demanding accountability for injustices? 

With, among others, legal scholar Nahed Samour (Radboud 
University).

KICK-OFF TOEKOMSTBEELDEN 

TANTURA
TALK / VR 17 MRT / 15:15 / 30 MIN / EN / FESTIVALHUIS

FILM + TALK / VR 17 MRT / 19:00 / 130 MIN 
/ EN / LUX 3

vrijdag
programma

17
03

InVision is the industry day of InScience that brings together 
filmmakers, visual artists, storytellers, researchers, developers 
philosophers, art students, and science communicators to 
stimulate interdisciplinary exchange. The program consists of 
workshops, key notes and pitch sessions around the central 
question: what are the dilemmas and opportunities of science 
storytelling? 

The InVision program will be kicked off by Alexis Gambis, the 
Venezuelan-French filmmaker, biologist, founder of Imagine 
Science Film Festival (New York) and part of the InScience jury 
this year. He works with parties such as Sundance, Sandbox 
Films and Warner Bros. Discovery to boost film projects. Led by 
Pim Zwier (director of O, Collecting Eggs in Weather of Time), a 
workshop will be held on visual storytelling about exceptional 
or complex subjects. Film scientist and producer Emiel Martens 
takes a closer look at the do’s and don’ts of finding funding for 
your research based film. Media scientist Judith Keilbach (UU) 
specializes in interviewing people with trauma, grief or fear 
and discusses this with a filmmaker for a workshop on interview 
ethics. There also will be film pitches for the artist-in-residency 
at the audiovisual archives of Radboud University. 

Visit our website for more information on the program and to 
apply for the artist-in-residency pitches. 

A ticket to InVision includes lunch and an accreditation to the 
festival program on Friday 17th March.

Bringing together filmmakers and scientists to explore,  
research and work on new stories 

This progam is part of InVision

Is our care fair and inclusive? How can technology play a role in 
this? 

During HAN Unexpected@InScience, the Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen (HAN) will screen the short science film CC for 
invited guests on 17 March. We will then discuss technology and 
equitable care with a number of experts, focussing on questions 
such as ‘Are artificial intelligence developments sufficient for 
the low-literate?’ and ‘What are the ethical aspects of the use 
of AI?’. 

The experts are: Lisbeth Verharen (HAN lector Strengthening 
Social Quality and program manager for the Social - Fair Health 
priority area) and Clark Nowack (HAN lecturer-researcher 
Entrepreneurship in Healthcare Technology), Tjitske Boonstra 
(ParkinsonNet, project leader Diversity and Inclusion) and Nadia 
El Idrissi (Healthonomics, senior advisor inclusive care/health 
differences) 

This meeting is for invitees. More information can be found at 
www.han.nl/unexpected. 

This program component enriches HAN’s mission: improving 
the world through research and education with digital tech-
nology (Smart), reducing CO2 emissions (Green) and reducing 
socio-economic health differences (Social). 

invision
HAN UNEXPECTED: 
LET’S CHANGE THE WAY WE CARE

PROFESSIONALS MEETING / VR 17 MRT / 10:00 – 17.30 / EN & 
NL  / FESTIVALHUIS 

FILM + TALK / VR 17 MRT / 15:45 / 90 MIN / EN / AMAZING 
DISCOVERIES STAGE
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FILM: 
Al decennialang catalogiseert Zoe Lucas, natuuronderzoeker en milieuactivist, de 
flora en fauna op Sable-eiland, een klein eiland dicht bij Canada met slechts 34 
vierkante kilometer oppervlakte. Geographies of Solitude is een prachtig portret van 
zowel Zoe als het eiland, vol imponerende beelden van een droomlandschap met duinen 
dat bevolkt wordt door wilde paarden, maar ook door steeds meer aangespoeld plastic 
van over de hele wereld.

TALK: 
In Geographies of Solitude, filmmaker Jacquelyn Mills experiments with ways to inte-
grate the surroundings of Sable Island into her analogue film development. She exposes 
film to moonlight by laying it in the grass, and develops it in seaweed. She buries it in 
horse dung, or among juniper roots. After the screening, we learn more about these 
alternative ways of film development from self-taught expert Karel Doing, who uses 
plant material in his film development. He will give a demonstration and together we 
explore ways to use the world around us to represent the world around us.  

The perfect place for the program is POST in De Paraplufabrieken, an exhibition space 
which presents the works of contemporary and alternative artists. The platform offers 
space for experimentation, engagement and collaboration, and approaches current 
societal issues in an investigative, experimental, poetic, imaginative and artistic way. 
Counterintuitive curiosity is the pivot where makers and visitors find each other. It is 
no coincidence that POST originated in Nijmegen with its rich emancipatory tradition. 
In cooperation with various cultural organisations and venues in the regional area of 
Arnhem-Nijmegen, and a discursive programme, POST wants to stimulate the (inter)
national discussion about art and culture. 

GEOGRAPHIES OF SOLITUDE @ POST

FILM + DEMONSTRATION / VR 17 MRT / 20:00 / 170 MIN (+ BREAK) / EN / POST

De Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge 
droomt ervan een marathon te rennen 
in minder dan twee uur, wat nog nooit 
iemand gelukt is. In deze documentaire 
volgen we hem tijdens zijn voorbereidingen 
op deze bovenmenselijke prestatie en 
zien we hoe grensverleggende weten-
schap hem hierbij helpt.  

Lukt het Eliud Kipchoge, die al eerder het 
wereldrecord marathon verbrak, om het 
onmogelijke voor elkaar te krijgen? Tijdens 
de Stevensloop dit weekend zullen velen 
ook hun persoonlijke grenzen op de proef 
stellen. Zijn de hardlopers van de wereld-
top bovenmenselijk of is dit niveau iets 
dat voor ons allen binnen bereik ligt met 
de juiste training? Hoe verleggen we onze 
fysieke grenzen? Na de vertoning gaan 
we samen met inspanningsfysioloog Thijs 
Eijsvogels (Radboudumc) en een topatleet 
in gesprek over de limieten van het menselijk 
lichaam.  

Ook is er een onderzoek aan deze vertoning 
gekoppeld, waar tijdens InScience data 
voor worden verzameld van deelnemers 
aan de Stevensloop. Tijdens het sporten 
wordt het hart flink belast en komen 
er diverse signaalstoffen vrij, waaron-
der het eiwit troponine. In deze TREAT 
studie (Radboudumc) wordt tijdens het 
festival kleine hoeveelheden bloed van 
de sporters afgenomen en onderzocht. 
Er blijkt namelijk veel variatie in concen-
traties van dit eiwit te zijn bij sporters die 
eenzelfde type inspanning leveren. Wat 
betekenen deze variaties?  

Dit programma is een samenwerking met 
de Alfa Laval Stevensloop en arthouse LUX. 

KIPCHOGE: THE LAST 
MILESTONE
FILM + TALK / VR 17 MRT / 19:15 / 120 MIN 
/ EN / LUX 6

Visual artist Neil Harbisson had an antenna implanted into his skull in 2004, after 
which he became the first legally recognised cyborg ever. Although he was born 
colorblind, this antenna allows him to perceive colors: these are converted into 
audible vibrations in his skull. In this Big Ideas Talk, Harbisson will take us along 
in what it means to be a cyborg and pushes the boundaries of our self-image and 
imagination.   

Harbisson’s eyeborg, as the antenna is called, measures the frequency of the in- 
coming light and converts it into vibrations that he can hear thanks to a chip inside 
his skull. Each color has its own frequency, which he has learned to distinguish. In 
this way he perceives colors by listening to them. His antenna also detects radiation  
that is invisible to the human eye, such as infrared and ultraviolet. He breaks 
through the boundaries of human perception, which is also reflected in his work: he 
already used his antenna to connect via WiFi to a NASA satellite that sent colors 
from the cosmos to his skull, which were translated by Harbisson into an experi-
mental composition. 

 As a cyborg activist, he now battles for the right to self-design while expanding 
our views on what people are. ‘The biggest challenge for cyborgs is to be socially 
accepted. Society must accept that there are people who want to use technology 
as part of the body.’ He has already encountered many difficulties along this path. 
For example, it was only after a long battle against the British government that he 
got permission to be pictured with antenna on his passport photo. A fight he won 
by arguing that his eyeborg is not a technological gadget but part of his body, 
like an organ. In 2012, he clashed with the police in Barcelona, who demanded 
that he stop filming a demonstration. The police officers proved less receptive to 
the argument that the antenna is part of his body and broke the camera. In 2010 
he founded the Cyborg Foundation, together with Moon Ribas - who had seismic 
sensors implanted in her feet and translated vibrations from the earth’s interior 
into dance performances. This international organization aims to help people who 
want to become cyborgs, fights for the rights of cyborgs and promotes cyborg art. 
In 2017 he co-founded the Transpecies Society, an association that gives a voice to 
persons with a non-human identity. 

In his work, Harbisson investigates identity, human perception, the connection 
between image and sound and the artistic translation of groundbreaking sensory 
experiences. With his ideas he opens doors to almost endless possibilities. He is 
convinced of the importance of self-design. Until now, humanity has used tech-
nology to adapt our environment to our needs. By focusing on our own design, 
new solutions arise in battling the climate crisis. ‘Imagine, for example, that we 
can upgrade our eyes with night vision, so that we no longer have to waste energy 
on artificial light. Or that we can regulate our body temperature technologically, 
meaning we won’t need air conditioning or heating.’ As a living experiment, Neil 
Harbisson will open up new vistas during InScience in his Big Ideas lecture. The 
world of tomorrow is closer than you think. 

Big Ideas: Neil Harbisson
TALK / VR 17 MAR / 19:30 / EN / 90 MIN / LUX 1

FILM: 
Maar liefst zestig soorten bijen blijken er 
te wonen, gewoon in zijn achtertuin. Daar 
komt Martin Dohrn normaal gesproken 
niet zo vaak, omdat hij al ruim twintig 
jaar de wereld bereist als bekroond 
maker van natuurfilms. Tot hij plotseling 
aan huis gekluisterd is door de lockdown. 
Minutieus toont hij in adembenemende 
beelden de verbazingwekkende wereld 
van de bijen, waarbij hij zelfs een hechte 
band krijgt met één enkele bij. 

TALK: 
Hoe maak je van je tuin een paradijs voor 
wilde bijen? Bioloog Constant Swinkels 
(Radboud Universiteit) deed onderzoek 
naar biodiversiteit en bijen in Nijmegen. 
In een workshop leert hij je wat bijen 
nodig hebben om zich thuis te voelen in 
jouw tuin. Daarna gaan we aan de slag 
met het ontwerpen van jouw ideale  
bijentuin.

MY GARDEN OF 
A THOUSAND BEES
FILM + WORKSHOP / VR 17 MRT / 20:30 / 
100 MIN / NL / LUX 2 
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FILM: 
The Human Trial toont hoeveel bloed, zweet en tranen er schuil-
gaan achter wetenschappelijk onderzoek. De documentaire 
volgt een baanbrekende klinische studie om een remedie voor 
diabetes te vinden en verweeft  de aangrijpende verhalen van 
patiënten met de gepassioneerde zoektocht van wetenschappers 
naar een medische doorbraak. In 2016 was een van de maker 
op InScience om een fragment uit deze fi lm te tonen. 

TALK: 
Wat doe je op het moment dat er een pandemie uitbreekt en 
er proefpersonen nodig zijn om een nieuw ontwikkeld vaccin te 
testen? En als je zo’n proefpersoon bent: wat doe je wanneer 
jouw onderzoek nog niet is afgerond, maar je een uitnodiging 
krijgt om via het reguliere vaccinatieprogramma een al werkend 
vaccin te krijgen? Medisch microbioloog Merel Smit
(Radboudumc), die zelf zo’n ‘human trial’ leidde, spreekt samen
met Martin Enserink, wetenschapsjournalist en deelnemer van 
een onderzoek naar een coronavaccin, over de afwegingen en 
dilemma’s.

THE HUMAN TRIAL
FILM + TALK / VR 17 MRT / 22:00 / 120 MIN / NL / LUX 3

Neeltje: Productie 
Favoriete fi lm: Garçonnières 

Tom: Talks 
Favoriete fi lm: Tantura  

FILM: 
Het is een jaarlijks terugkerend evenement in Gaborone, Bots-
wana: de African Human Rights Moot Court Competition. Hier 
nemen jonge rechtenstudenten uit verschillende Afrikaanse 
landen het verbaal tegen elkaar op, ter voorbereiding op het 
echte werk als advocaat. African Moot is een frisse docu-
mentaire over mensenrechten, ambitie, dromen, winnaars en 
verliezers.

TALK: 
Countries like South Africa deal with alarming xenophobia. 
Pan-africanist ideals are under att ack when African citizens 
att ack fellow African immigrants. Where does this xenophobia 
come from? What can be done against it? And how can we 
compare these issues to xenophobia in Europe?

african moot
FILM + TALK / VR 17 MRT / 22:00 / 135 MIN / EN / LUX 6

Welcome to a world in which the global ecosystem has collapsed. 
Vesper, a 13-year-old girl, tries to survive on this harsh planet. 
She discovers a secret and uses all her strength to fi ght for a 
bett er future. This Lithuanian fi lm was made without the help 
of major studios and the result is wonderful: an exciting adven-
ture fi lm in its own universe, where fungi rule the roost. 

We will dive deeper into the future of our own world during the 
Talk aft er the fi lm. How ‘scifi ’ is our world, where boundaries 
between biological and artifi cial entities are already becoming 
blurry? To follow this train of thought, the initiative AI (Artifi cial 
Intelligence) Forward Forum invited two inspiring scientists to 
speak at our festival. Guszti Eiben (Vrije Universiteit Amsterdam) 
and Peter Steeneken (Delft  University) will give us a preview of 
a world in which biorobots are made of living tissue and cyber-
plants will have botanical sensors.  

‘We love that these two speakers have diff erent fi elds of ex-
pertise because it is always interesting to have multiple per-
spectives on a topic’, Judita Rudokaitė tells us. She is one of the 
initiators of AI Forward Forum together with Juijla Vaitonyte. The 
two PhD students started the knowledge exchange platform on 
AI to collect ideas, facilitate co-creation and connect science 
and society.  ‘We also focus a lot on humanities and art’, Julija 
says. ‘These combinations are very exciting.’  

Judita: ‘It is very important that technology should not be 
conventionalised by technologists only, but by a wide variety 
of people.’ That is also the goal of this program, the initiators 
explain. ‘This fi lm is really futuristic, which can spark new, 
innovative ideas. For instance, things like biorobots or using the 
concept of evolution in computer sciences. Sometimes some 
things are not realistic yet, but that does not mean you cannot 
gain inspiration from it.’ 

If you want to brainstorm the challenges and opportunities of 
our future, join the researchers in imaging how humans, animals, 
virtual agents, biorobots and cyberplants can co-exist in the 
future. 

This program is a collaboration with AI Forward Forum. 

Ik ben opgegroeid met twee moeders en twee broers en heb 
nooit een traditionele kijk gehad op genderrollen. Het kan 
mij vaak verbazen en frustreren hoe de rol van de vrouw 
wordt gezien. Garçonnières is mijn favoriete fi lm dit jaar 
omdat het laat zien hoe mannen hiernaar kijken. Hoe zien zij 
hun rol als man? En hun rol als (bed)partner? Hebben zij ook 
worstelingen met de traditionele kijk? Of is het “boys will be 
boys”? Naast dit interessante perspectief heb ik ook genoten 
van de grappige shots die erin zitt en en de beelden van de 
mooie omgeving waar ik in juni heen ga verhuizen. 
Aanrader dus!  

Tantura toont op een directe manier de waarde van een goede 
documentaire. Waar je in eerste instantie de vaste regels wel 
herkent (talking heads, archiefmateriaal en tegenstrijdige 
bekentenissen) maakt Tantura duidelijk dat a) het verhaal 
van Tantura er een is dat absoluut verteld moet worden om 
dienst te doen aan de slachtoff ers, en dat b) de waarheid 
ook als een paal boven water blijft  staan als de heersende 
machten erbij gemoeid zijn zoiets te onderdrukken. Dat geldt 
in het geval van deze fi lm, maar is natuurlijk ook een ontzet-
tend contemporain sociaal onderwerp. Wie vindt dat de fi lm 
een scherp randje heeft , heeft  het wat mij betreft  begrepen 
– als ze willen dat je je mond houdt, moet je juist ageren. 

vesper
FILM + TALK / VR 17 MRT / 21:45 / 140 MIN / EN/ LUX 1

de favoriete 
film van:

weetjes uit de 
wetenschap

Niet alleen de bezoekers van InScience 
hebben ongetwijfeld hun favoriete film. 
Ook onze medewerkers ontwikkelden 
tijdens de voorbereidingen van de 
programma’s stiekem een voorkeur.

WIST JE DAT?
De (kinderboeken)schrijver Roald Dahl tijdens de Tweede Wereld-
oorlog opereerde als spion? Hij legde het daarvoor aan met 
talloze rijke Amerikaanse vrouwen om zo informatie verkrijgen 
over de hoge Amerikaanse kringen. Het idee was om met de 
informatie de Amerikaanse deelname aan de Tweede Wereld-
oorlog te kunnen versnellen.

WIST JE DAT?
Er een haan heeft  bestaan die nog 18 maanden zonder hoofd 
leefde? Deze kip zonder kop, genaamd Mike, hield na de ont-
hoofding één oor en een deel van de hersenstam over, wat ge-
noeg bleek om in leven te blijven. De eigenaar van Mike besloot 
daarop om met behulp van een pipet eten te blijven voeren 
in de slokdarm van de kip en op tour te gaan met dit wonder. 
Uiteindelijk stikte de haan in zijn eigen slijm.

In de categorie ‘nutt eloze feitjes om je 
conversatie mee op gang te helpen’ 
presenteren we er hier twee.
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FILM: 
In een speciale vriezer in the Frozen Zoo in San Diego liggen 
10.000 genetische monsters van duizend verschillende diersoorten 
opgeslagen. Het is een moderne Ark van Noach waar cellen 
van bijna en al uitgestorven dieren bewaard worden om ze 
terug te fokken. De grootste uitdaging is om te voorkomen dat 
de noordelijke witte neushoorn uitsterft. Van deze soort zijn er 
op dit moment nog maar twee individuen, beide vrouwtjes. Ze 
kunnen zich dus niet zonder hulp van de wetenschap voort-
planten. De onderzoekers van the Frozen Zoo zetten alles op 
alles om in het lab neushoornembryo’s te maken van huidcellen 
om ze vervolgens in een draagmoeder van een andere soort te 
plaatsen.

TALK: 
Na het vertonen van de film gaan we in gesprek met regisseur 
Susanne Linssen. En ze neemt bijzondere gasten mee: Philippe 
Helsen en Zjef Pereboom van het Antwerp Centre for Research 
and Conservation van ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael. 
Zij vertellen hoe Europese dierentuinen en wetenschappers 
samenwerken om diersoorten die in het wild vrijwel of geheel 
uitgestorven zijn, veilig te stellen. Dat gebeurt door genetisch 
materiaal in te vriezen maar ook door speciale fokprogramma’s 
op te zetten.   

Dit programma is een samenwerking met NTR Wetenschap.  

FILM: 
Eind jaren ’80 pleegde Stefan S. een vreselijke moord. Nu staat 
hij op het punt om vrij te komen. Anamnesis probeert een  
moordenaar een gezicht te geven door de kijker op verschillende 
manieren een blik in Stefans hoofd te bieden. Het resultaat 
is een beklemmende thriller die zonder sensatiezucht wordt 
verteld, als psychologische zoektocht in een unieke mix van 
documentaire en poppentheater.

TALK:
Hoe kijken we aan tegen een persoon die is veroordeeld voor 
een misdaad? Welk effect hebben onze vooroordelen over  
gedwongen ziekenhuisopname op het effect daarvan op 
patiënten? Hoe beoordelen we achteraf de moraliteit van 
hun daden? We besproken de nuances en vooroordelen die in 
de media en het dagelijks leven bestaan over deze vorm van 
revalidatie met onderzoeker en tbs-expert Marleen Nagtegaal 
(Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum). 

NTR De Kennis van Nu: 
De Diepvriesdierentuin.

ANAMNESIS

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 12:45 / 60 MIN / NL / LUX 6 FILM + TALK / ZA 18 MRT / 13:00 / 135 MIN / NL / LUX 3

ZATERDAG
programma

18
03

FILM: 
Hoe was het mogelijk dat er zo snel vaccins werden ontwikkeld 
tegen het coronavirus? Regisseur David France duikt diep in het 
verhaal achter deze bovenmenselijke prestatie, in een diep- 
gravende documentaire die voelt als een race tegen de klok – 
en soms ook tegen de politiek.

TALK: 
One thing the pandemic (and this documentary) made painfully 
clear is that when it comes to health, we are not all equal yet. 
Information did not always reach the most vulnerable. Infec-
tion rates were higher among African American communities 
– who often did not have the privilege of working from home or 
opportunities for isolation. And when vaccines were developed, 
Western countries claimed most of them. What was this like in 
Dutch policies? Time for an evaluation: what did Corona teach 
us about health inequality in the Netherlands?   

HOW TO SURVIVE A PANDEMIC
FILM + TALK / ZA 18 MRT / 12:30 / 130 MIN / EN / LUX 1

FILM: 
Paved Paradise is een speelse documentaire van eigen bodem 
over een serieus probleem: het verlies van biodiversiteit door 
menselijk gebruik van land. Bioloog Hidde Boersma gaat op 
ontdekkingsreis met filmmaker Karsten de Vreugd om de actuele 
landbouwproblematiek uit te pluizen. Zijn punt: biologische 
landbouw kan niet de oplossing zijn voor alles, want daarvoor 
komen we in Nederland grond tekort. Dat levert een verfrissende 
documentaire op in een optimistische toon, die naar een  
verrassende oplossing voor dit probleem leidt.

TALK: 
How do we create room for nature while feeding a growing 
population? Adam Calo (Radboud University) studies how we 
can change our food system to make room for biodiversity. He 
discusses perspectives on the future of land use with filmmaker 
Karsten de Vreugd and science journalist Hidde Boersma.

PAVED PARADISE
FILM + TALK / ZA 18 MRT / 12:45 / 120 MIN / EN / LUX 2
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CONSTANT

FILM:
Voor het overgrote deel van de geschiedenis was het menselijk 
lichaam de maatstaf van alle dingen. Constant is een reis door 
de sociale en politieke geschiedenis van de meetkunde. Deze 
fi lm onderzoekt waarom het lichaam verdween uit de meet-
kunde, waardoor het een wetenschap op zich werd, en wat de 
relatie is tussen meten en macht.   

TALK:
Hoe groot is een hectare ook alweer? Wie kan zich nou echt iets 
voorstellen bij metrische eenheden? En waarom meten ze in de 
krant alles steeds in voetbalvelden en Olympische zwembaden? 
We nemen het heft  in eigen handen en ontwikkelen samen een 
begrijpelijk meetsysteem. In welke eenheden zouden we de 
zaal meten? Onze eigen lengte? Of de groott e van Nijmegen? 
Samen met wiskundige Lott e Weedage (Universiteit Twente) 
maken we een meetsysteem op maat.

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 15:30 / 80 MIN / NL / LUX 2

FILM: 
Is Sergej Zimov geniaal of gek? Pleistocene Park neemt je mee 
naar de Siberische steppe, waar deze Russische geofysicus het 
ecosysteem uit de IJstijd in ere wil herstellen. Het doel? Door 
radicale rewilding de permafrost bevroren houden, geholpen 
door grote kuddes mammoeten en andere herbivoren van over 
de hele wereld. De Siberische bodem is namelijk een tikkende 
tijdbom: als deze ontdooit komen er gigantische hoeveelheden 
broeikasgassen in de atmosfeer, waardoor het onmogelijk wordt 
onze planeet nog te behoeden voor catastrofale opwarming.

TALK: 
Kom naar natuurhistorisch museum De Bastei voor een gesprek
te midden van opgezett e dieren uit de Oertijd. Na jaren van af-
wezigheid is er weer groot wild in Nederland: de wolf is offi  cieel 
terug! Voor de één een heugelijke gebeurtenis, voor de ander 
een reden voor vrees en voor weer een ander een aanleiding 
voor solastalgie: het gevoel van heimwee naar een verloren we-
reld. Literatuurorganisatie Wintertuin leent haar spreker Jordi 
Lammers uit om dit gemis onder woorden te brengen. Na de 
fi lmvertoning stelt milieufi losoof Martin Drenthen (Radboud 
Universiteit) de vraag of we het in Nederland nog kunnen: samen-
leven met wilde dieren. En zo ja, hoe?

Vrije toegang tot het natuurmuseum De Bastei is inbegrepen 
bij het ticket. Wil je hier gebruik van maken, dan is dit enkel 
voorafgaand aan het programma mogelijk. Na afl oop van het 
programma is het museum gesloten.

Dit programma is een samenwerking met natuurmuseum 
De Bastei en literatuurorganisatie Wintertuin.

DE JURK EN HET SCHEEPSWRAK PLEISTOCENE PARK @ de bastei
FILM + TALK + MUSEUM / ZA 18 MRT / 15:15 / 135 MIN / NL / DE 
BASTEI

FILM: 
Van wie is de geschiedenis? Een duikersclub op Texel ontdekt 
een jurk uit de 17e eeuw en andere schatt en in een scheeps-
wrak. Ze schakelen het lokale museum Kaap Skil in na deze 
unieke vondst, omdat ze de spullen het liefst op het eiland willen 
houden. Wat volgt is een botsing tussen de Texelse duikers en 
de rijksinstanties van het vasteland, die geschokt reageren op 
de manier waarop de kunstschatt en boven water zijn gekomen. 
Deze documentaire van eigen bodem roept interessante vragen 
op over hoe om te gaan met onze geschiedenis. 

TALK: 
Filmmaker Arnold van Bruggen staat na de vertoning klaar voor al 
jullie vragen. Hoe kwam hij de jurk op het spoor? Hoe fi lm je een 
duiksessie? En hoe is het nu met de duikers uit de documentaire? 
Als we geluk hebben, heeft  hij zelfs een onderwaterschat mee.

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 14:30 / 170 MIN / NL / LUX 6

O, EIEREN VERZAMELEN IN WEERWIL VAN 
DE TIJD

FILM: 
De onconventionele documentaire “O” is een lyrische blik terug 
in de tijd, die een briefwisseling verbeeldt tussen gepassioneerde 
oölogen, oft ewel eierkundigen. Koortsachtig verzamelen zij 
eieren van vogels met een onvermurwbare drang tot ordenen 
tot alles is gevonden, resulterend in collecties van tienduizenden 
exemplaren. En dan breekt de Tweede Wereldoorlog uit.

TALK: 
De oölogen (eierkundigen) in de fi lm gaan volledig op in hun 
verzameldrang. Waar ligt de grens tussen passie en obsessie? 
En heeft  obsessie ook positieve kanten? Marcel Wortel van 
Sovon Vogelonderzoek Nederland gaat in gesprek met een 
enthousiaste vogelaar over hun levenslange fascinatie met 
vogels. 

Leuk weetje: Marcel Wortel zit ook in de selectiecommissie van 
ons festival, en heeft  de fi lms dus mee uitgekozen. 

Dit programma is een samenwerking met Sovon Vogelonder-
zoek Nederland.

FILM + TALK / VR 17 MRT / 16:00 / 105 MIN / EN/ LUX 1

Susanne: Educatie 
Favoriete fi lm: Ron’s Gone Wrong Reken dan vast de volgende ‘eenheden’ naar elkaar om: 

Antwoorden: a: 26,5 - b: 16 – c: 165 – d:32,32  

In het onderwijsprogramma voor het primair onderwijs vertonen 
we dit jaar Ron’s Gone Wrong. Deze fi lm zat vorig jaar in het junior 
programma en heb ik toen op groot scherm mogen zien. De fi lm 
is grappig, spannend, mooi gemaakt, laat de kracht en diversiteit 
van vriendschap zien en laat je nadenken over je relatie met en 
afhankelijkheid van technologie. Heel inspirerend dus om mooie 
gesprekken met leerlingen over te hebben en de reden dat we hem 
geselecteerd hebben voor het onderwijsprogramma dit jaar.

de favoriete film van:
kun je niet wachten?
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a 1 voetbalveld  ... auto’s?
b 6 walvissen   ... olifanten?
c 2 zonnepanelen  ... pissebedden?
d  50 dvdhoesjes  ... A4tjes?

... zijn hoeveel ...?
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Maar liefst vijf jaar lang werden astronoom Larry Molnar en zijn 
studenten gevolgd voor deze sympathieke en ontwapenende 
documentaire over wetenschap op z’n hardst. Een weten- 
schappelijk experiment werd zelden zo menselijk opgediend als 
in Luminous. 

Volgens schattingen gebeurt het eens in de tien jaar: het ont-
ploffen van een ster in ons heelal. De kans dat we dat opmerken 
is te vergelijken met het zoeken van een naald in een hooiberg, 
want ons heelal telt zo’n 100 miljard sterren. De kans dat we 
zo’n explosie kunnen voorspellen is nog vele, vele malen kleiner. 
Toch stuitte astronoom Larry Molnar met zijn studenten op een 
aanwijzing dat een specifieke ster binnen enkele jaren zal ont-
ploffen. Een buitengewoon opwindende vondst voor de kleine 
universiteit waar Molnar aan verbonden is, waar met scepsis op 
werd gereageerd door de academische gemeenschap. Krijgt 
Larry Molnar gelijk en lukt het hem als eerste wetenschapper 
ooit om correct de explosie van een ster te voorspellen? Kan 
een kleine Amerikaanse universiteit aan de voorhoede staan 
van een grensverleggende theorie? 

De film is een intieme verbeelding van een wetenschappelijke 
zoektocht naar antwoorden, maar ook een oprecht portret van 
een bevlogen wetenschapper. In de begeleidende Talk houden 
drie moedige academici een pleidooi voor het durven falen. 
Want de angst om te falen geeft een grote druk op de mentale 
gezondheid van veel academici.  
Rector magnificus van de Radboud Universiteit Han van Krieken, 
promovendus Internationale Betrekkingen Lema Salah (Radboud  
Universiteit) en docentondernemer Zorgtechnologie Clark  
Nowack (HAN University of Applied Science) gaan dieper in 
op de rol van falen binnen de wetenschap, want ook van onze 
fouten kunnen we enorm veel leren. 

NEPTUNE FROST LUMINOUS
FILM + TALK / ZA 18 MRT / 19:00 / 125 MIN / NL / LUX 1

The offbeat film Neptune Frost is an Afrofuturistic musical that 
spits fire in bright colors in an explosive cocktail of themes 
such as gender fluidity, class struggle, spirituality, sci-fi cyber-
punk and predatory capitalism. From your cinema seat straight 
up the barricades? The revolution starts on March 18 in LUX 6. 

In the hills of Burundi, a group of coltan miners rebel against the 
regime by taking a stand as an anti-colonial hacker collective. 
In response to political violence, economic injustice and cultural 
alienation, the revolutionaries radically choose for the force of 
imagination and brotherhood. 

The result is a film that feels both high-tech and handcrafted, 
with an all-consuming love for both poetry and punk. Love 
that splashes off the screen, love that offers the freedom to 
rise above the gray daily reality. Love that the main characters 
Matalusa and Neptune feel for each other, two misfits who find 
each other because of groundbreaking technology and ancient 
dreams. 

What power lies in these Afrofuturistic visions of the future? Writer 
and program maker Simone Zeefuik will discuss this question in 
detail during the Talk that accompanies this film screening.  
Representation, everydayness and social justice play a major 
role in her work, with a strong focus on the power of imagination. 
She will give an introduction to Afrofuturism. How does it outline 
a vision of the future from a Black viewpoint, in which African 
spirituality, resistance, science and technology are intertwined? 
And what does this mean from an Afro-European perspective?    

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 18:45 / 135 MIN / EN / LUX 6

FILM: 
Vijf eeuwen geleden opende anatoom André Vésale het menselijk 
lichaam voor het eerst voor de wetenschap. De humani corporis  
fabrica opent het menselijk lichaam op het witte doek, met micro- 
camera’s die op plaatsen in ons lijf komen die voorheen niet 
vastgelegd konden worden. Ons menselijk vlees blijkt een impone-
rend landschap te zijn, dat bestaat door de blik en aandacht van 
anderen. Deze film, van de makers van Leviathan (2012), biedt een 
uitdagende, grensverleggende kijk op en in ons eigen lichaam.

TALK: 
Voor de film gaan we in gesprek met een team dat het menselijk  
lichaam van binnen en van buiten kent: een operatieteam van 
het Radboudumc deelt hun liefde voor alle wonderen van het 
lijf. Hoe verhoud je je tot het lichaam als je zo vaak aan de 
operatietafel staat? En hoe ziet de film eruit door de ogen van 
een chirurg? 

DE HUMANI CORPORIS FABRICA
FILM + TALK / ZA 18 MRT / 18:45 / 150 MIN / NL / LUX 3

AWESOME ALGAE

FILM: 
De toekomst is hier, waar je het niet zou verwachten. In dit 
programma duik je diep in de bijzondere wereld van algen, 
in twee films. In Bleu Silico proberen onderzoekers DNA van 
lichtgevoelige algen te injecteren, in een poging het netvlies te 
genezen. De visueel weelderige sciencefiction documentaire 
The Two Faces of Tomorrow legt de invloed van algen op onze 
planeet bloot, die zich uitstrekt van het verre verleden tot de 
nabije toekomst.

TALK: 
Algen zijn geweldig. Dat is na deze films wel duidelijk. Niet voor 
niets doet Sarian Kosten (Radboud Universiteit) onderzoek naar 
deze bijzondere organismen. Ze vertelt hoe algen een belangrijke 
rol spelen in het omzetten van CO2, maar ook wat de schadelijke 
gevolgen zijn als algen door klimaatverandering afsterven. 

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 19:15 / 75 MIN / NL / LUX 2
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David: Educatie 
Favoriete film: Fire of Love 

Fire of Love is een film waar ik nog regelmatig aan denk. Niet alleen 
omdat het een prachtige film is (alleen al de beelden zijn impactvol) 
maar ook omdat het een bijzonder onderwerp is. Natuurlijk is het 
qua kennis over vulkanologie interessant, maar de manier waarop 
dit voortgebracht wordt, namelijk vanuit de liefde van de twee 
hoofdpersonen geeft deze film zijn kracht. Mijn eigen hart maakt een 
sprongetje door het zien hoe een (gedeelde) passie je door het leven 
kan leiden. Het laat je beseffen dat achter elk onderzoek ook iemand 
zit die ontzettend veel geeft om het onderwerp waar het over gaat.  

de favoriete film van:
Myrte: Talks 

Favoriete film: Pleistocene Park

Een enthousiasteling met een hart voor de dieren en de natuur: dan 
ben ik al om. Pleistocene Park is echter veel meer dan dit. Naast 
de worstelingen en de ‘als niemand het doet, dan doe ik het zelf 
wel’- mentaliteit, dringt ook de urgentie van klimaatverandering 
maar weer eens goed door. Hoewel het soms is om verdrietig van te 
worden, laat deze film ook hoop zien en geeft het een idee hoe het 
wél kan. Als je teleurgesteld bent in het klimaatbeleid kun je behalve 
protesteren bijvoorbeeld ook met wat bizons emigreren naar Siberië.   

de favoriete film van:

NL PREMIÈRE



FILM: 
Om Garçonnières te maken zocht film-
maker en antropoloog Céline Pernet 
mannen tussen 30 en 45 jaar die voor de 
camera haar vragen wilden beantwoorden.  
Vanuit zowel persoonlijke als maat-
schappelijke overwegingen gaat ze een 
open gesprek met hen aan over moderne 
mannelijkheid. Een oprecht portret van 
masculiniteit, ontwapenend en vermake-
lijk verteld.

INTERACTION: 
What makes men tick? Many people may 
have pondered this eternal question: 
what, if any, are the differences between 
men and others from a social point of 
view? We invite the audience to share 
any questions they have for the pheno-
menon ‘men’ - and together we’ll search 
for an answer.

PUBQUIZ @ EETBAR LOEK 

InScience 
Silent Disco 

GARÇONNIÈRES

FILM + INTERACTION / ZA 18 MRT / 21:15 
120 MIN / EN / LUX 2

Speelde je als kind al graag met je weten- 
schapsset of experimenteer je liever in de 
keuken? Experimenteren betekent dingen 
uitproberen, dus kijk hoe ver je het kan 
schoppen bij de InScience pubquiz. De 
inmiddels bekende quizmasters van Up-
Beatles hebben weer een toegankelijke 
maar spannende quiz gemaakt. Denk jij 
alles al te weten over experimenten, van 
Nobelprijswinnend tot totaal mislukt? Ga 
dan met jouw team de uitdaging aan en 
test je kennis over wetenschap en film. 

Na drie dagen diepgang in donkere 
zalen verdient je brein wel een pauze. 
Kom daarom dansen bij de InScience 
Silent Disco in de Amazing Discoveries 
Stage, waar vanaf 22:00 de voetjes 
van de vloer gaan. Breng vreugde en 
vergeet je danspasjes niet! 

ZA 18 MRT / 19:30 / 120 MIN / NL /  
EETBAR LOEK

RISE OF THE PLANET OF THE 
APES

FILM: 
Een wetenschapper is vastbesloten een 
remedie voor de ziekte van Alzheimer 
te vinden, de ziekte waar zijn vader aan 
lijdt. Hij is dichtbij een doorbraak en test 
zijn serum op apen. Dat leidt tot een 
explosieve groei aan intelligentie en 
hersenactiviteit bij deze primaten, die 
hun krachten bundelen om in opstand 
te komen. Deze Amerikaanse sciencefic-
tionfilm stelt dierproeven aan de kaak 
vanuit het perspectief van de apen, in 
een zinderende actiefilm over revolutie 
en de grenzen van menselijkheid.

TALK: 
Dierproeven — een noodzakelijk kwaad? 
Gaat de medische innovatie achteruit 
zonder proefdieren of kunnen we ons redden 
met alternatieven zoals gekweekte  
mini-organen? Waar ligt de grens van 
morele toelaatbaarheid? In het Radboud- 
umc doen ze onderzoek met proefdieren. 
Judith Homberg werkt er aan het ver-
beteren van de levens van proefdieren. 
Ze gaat in gesprek met onder andere 
dierethicus Frans Stafleu (Universiteit 
Utrecht).

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 21:45 / 135 MIN 
NL / LUX 6

FILM: 
De rusteloze uitvinder David Hanson werkt al talloze jaren aan 
het perfectioneren van zijn levensechte A.I. robot Sophia. Maar 
wat maakt een mens tot mens? Verdient een robot mensen-
rechten? De visueel meeslepende documentaire Sophia biedt 
interessante antwoorden op deze vragen.  . 

TALK:  
Movies usually show future robots as superhumans: exciting 
and fun, but not very realistic… At the same time, real robots are 
increasingly being used at work, with mixed results. Because few 
films are made about this, several TU Delft researchers decided 
to talk to workers and children to discover what we expect and 
demand from robots in the workplace. Based on this research, 
robotics professor David Abbink (TU Delft) gives career advice 
for robots, together with an opera choir, led by musical theatre 
director Isabel Schröder.  

The initiator of the program is Joost van de Loo, programmer 
and communication specialist at RoboHouse – a TU Delft 
department specialized in robotics. Van de Loo: ‘In the film we 
see a robot in a romantic relationship. But David, and the TU 
Delft Vision Team, mainly see a robot hard at work. 

‘An entertaining and intriguing thought experiment, but in daily 
practice, robotics is actually mostly about the world of work. 
We have to think more about the fact that robot developments 
are now going to change that world of work. That is where this 
performance is aimed at.’ 

Abbink, who will speak during the performance, adds: ‘Thanks 
to science fiction we are used to the image of human-looking 
robots that are funny or frightening, but the reality is that proto-
types of cognitive robotics are more like a kind of multiform 
animal kingdom. These “robotic animals” are now increasingly 
working among people, and they don’t have to be humanoid or 
self-aware at all’ 

‘Current robots and their designers are often limited to production 
 improvement of sub-processes, without understanding what 
is essential for working people and how people adapt to these 
limited robots. That has to change. We listen to working people 
and pass this on to robots in the form of tips. But how can you 
succeed as a robot in the workplace? How can you ensure that 
work improves?’ 

This will be a musical program, directed by music theater 
director Isabel Schröder. ‘The choir represents the group of 
people who already work with robots and report on it.” Science 
and music go hand in hand, she says: ‘Music opens a door to 
another world, where you can understand things in a different 
way. Inventors were often also musicians, their worlds are not 
far apart.’ 

This program is a collaboration with the Vision Team Robotics  
of TU Delft 

SOPHIA + CAREER ADVICE
FOR ROBOTS
FILM + OPERA READING / SAT 18 MAR / 19:30 / 130 MINUTES / LUX 7 

 Joost van de Loo
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THEATRE OF THOUGHT

FILM: 
In Theatre of Thought toont Werner  
Herzog ons opnieuw een mysterieus land-
schap: het menselijke brein. Hoe is het 
mogelijk dat dit orgaan diepe gedachten 
en gevoelens creëert? Hij duikt op zijn 
bekende excentrieke manier diep in de 
wereld van de moderne neurotechnologie, 
op zoek naar de filosofische, ethische en 
maatschappelijke gevolgen van weten-
schappelijke vooruitgang.

DEMONSTRATION: 
Werner Herzog presents neuroscience in 
his inimitable way: with passion for, if not 
a full grasp of, the subject. Odds are you 
will feel the same way after watching the 
film: intrigued and confused. Well, you 
are in luck! In collaboration with the  
Donders Institute and researcher Stephanie 
Forkel, we invite you to gain a deeper and 
practical understanding of the world of 
neuroscience with a fun and interesting 
demonstration. Take a look at your brain! 
Elucidation starts at beginner’s level. 

FILM + DEMONSTRATION / ZA 18 MRT / 
21:45 / 135 MIN / EN / LUX 1

What remains of human love when artificial help is deployed? What can computers 
learn? And can we make a virtual copy of the real world? This program examines 
pressing questions about artificial intelligence in an entertaining mix of five short 
films. 

We invited a very special guest for a Q&A session. The already infamous chatbot 
ChatGPT will join us on stage. She will answer all our questions on artificial intelli-
gence, its influence on the world, and whatever more you want to know. Can she, 
indeed, replace our beloved speakers?  We asked the AI entity a few questions.  

How do you feel about getting interviewed during the festival?  
As an AI language model, I don’t have emotions or physical sensations, so I don’t 
have the experience of being “at the festival” or being “interviewed.” I exist solely 
to process and generate text based on the input I receive, so whether I am being 
interviewed on stage or through a text interface doesn’t make a difference to me.  

Do you think you will ever develop consiousness?  
No one can predict the future with certainty, but most AI experts believe that it is 
unlikely that AI will ever develop true consciousness like humans and animals have. 
Consciousness is a complex and not fully understood phenomenon that involves 
subjective experiences, emotions, and self-awareness, and it is not clear if these 
can be replicated in machines. AI systems can be designed to exhibit behaviors 
that mimic some aspects of human consciousness, but they operate based on 
algorithms and do not have subjective experiences. 

What would happen if AI would gain consiousness?  
That is a topic of much debate and speculation among experts in the field of 
artificial intelligence. There is no clear answer, as consciousness is a complex and 
poorly understood phenomenon that is not yet fully understood, even in humans. 

If an AI were to gain consciousness, it is likely that the implications would be far- 
reaching and potentially profound. On one hand, it could lead to new and exciting 
developments in the field of AI, and could lead to the creation of truly intelligent 
and autonomous machines. On the other hand, it could also raise ethical and 
moral concerns about the treatment of conscious AI entities, and could lead to 
unintended consequences that are difficult to predict. 

It’s important to note that we are still in the early stages of AI development, and 
the likelihood of an AI gaining consciousness in the near future is still the subject 
of much debate and skepticism among experts in the field. Currently, AI systems, 
including AI language models like me, do not possess consciousness or self-aware-
ness, and exist solely to perform specific functions and tasks. 

So you have no plans yet to take over the world?  
I do not have the capability or the intention to take over the world. I do not have 
the ability to make decisions, take actions, or carry out any sort of control over 
the world. My creators at OpenAI have a strong commitment to ensuring that AI is 
developed and used in a responsible and beneficial manner, and they have taken 
steps to ensure that AI systems like me are transparent, safe, and aligned with 
human values.  
 
Thanks for our talk, I wish you good luck on stage! 
Thank you for your kind wishes! As an AI language model, I don’t actually have the 
capacity to have experiences in the traditional sense, but I appreciate the senti-
ment nonetheless.  

SHORTS: CAN YOUR COMPUTER DO THIS? 
FILM + TALK / SAT 18 MAR / 22:00 / 95 MINUTES / LUX 3

Overview-effect
neem een denkbare ruimte in je hoofd
vul deze met een ervaring aan gewichtloosheid
bijvoorbeeld de lucht uit je longen na vijfentwintig meter
onder water schoolslag toen je boven kwam

blaas een denkbeeldige dampkring om deze ruimte
zodat het een bolletje wordt in je hoofd, een bolletje
gevuld met lucht uit je longen na vijfentwintig meter
onder water schoolslag toen je boven kwam

bij iedere zucht beweegt het bolletje door je hoofd
en vult zich met een ervaring aan gewichtloosheid
toen je boven kwam met je handen op de rand van het 
universum
steunde, jij jezelf omhoogtilde aan het meest kwetsbare
in je hoofd: de gedachte dat je een bewoner bent van de 
aarde.

Gerda Posthumus

gedeelde 1ste prijs VWN Gedichtenwedstrijd
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Aan het begin van de zomer van 2022 verscheen En dat was 
kennis, zeg je dan. Deze gedichtenbundel had als ondertitel 
‘Misschien wel de beste nieuwe wetenschapspoëzie’ en deed 
die ondertitel eer aan: in de bundel waren naast gedichten van 
enkele bekende dichters de allerbeste inzendingen opgenomen 
van de VWN Gedichtenwedstrijd. Voor deze door de Vereniging 
van Wetenschapsjournalistiek en –communicatie Nederland
georganiseerde dichtwedstrijd werden maar liefst zevenhonderd  
gedichten ingezonden. Acht in de bundel opgenomen dichters 
dragen dit InScience-weekend voor uit eigen werk. Ook in deze 
festivalkrant zijn enkele van hun gedichten opgenomen.

TALK / ZA + ZO MIDDAG / AMAZING DISCOVERIES STAGE 

proces
een dichter weet het

elk nieuw gedicht begint als

een experiment

geen wetenschapper weet dat

proces te ontraadselen

W. ten Schapper

Ode aan Lies
Er zijn zwarte goudvissen die botsen tegen water
terwijl ze in vierkantjes om hun voedsel heen cirkelen.

Sommige slakken stappen over het wateroppervlak
langs de onderkant van datzelfde wateroppervlak
naar de overkant.

Ze zouden verstandiger zijn dan de mens die kan verklaren, 
waarom ze verstandiger zijn dan de mens die kan verklaren 
waarom.

Het is zoals een schrijver, zegt Lies, die kan boetseren met 
woorden.
Er is geen klei en toch krijgen de zinnen vorm.

Oh, zegt ze nog,
wist je dat wanneer een zeeanemoon beslist om nooit meer 
te bewegen,
het zijn eigen hersenen opvreet?

Amarant Plas

poëzie
on stage

NL PREMIÈRE



ZONDag
programma

19
03

FILM: 
Volgens de medische wetenschap is de grens tussen leven 
en dood absoluut. Uit wat Tibetaanse boeddhisten ‘tukdam’ 
noemen, blijkt iets anders. Dat is een staat van meditatie die 
ervaren boeddhisten kunnen bereiken na hun overlijden, door te 
mediteren terwijl ze sterven. In deze documentaire zien we hoe 
hun lichaam nog dagen na hun dood, soms zelfs weken, niet tot 
ontbinding overgaat. Door wetenschappelijke en spirituele in-
valshoeken te combineren is deze fi lm een verbazingwekkende 
zoektocht naar de mysterieuze grens tussen leven en dood.

TALK:
Where do we draw the line between life and death? How do we 
study phenomena outside our knowledge tradition? And how 
does the Tibetan way of life look at these concepts? In coope-
ration with Tibetan Buddhist center Jewel Heart in Nijmegen, 
we present an intimate look at this discussion from an Eastern 
point of view – inviting our audience to challenge their Western 
notions about what can come aft er.   

A COMPASSIONATE SPY

TUKDAM between worlds
FILM + TALK / ZO 19 MRT / 13:00 / 105 min / EN - NL  / LUX 6

Physicist Ted Hall was the youngest scientist to help develop 
the plutonium bomb. In 1951, at the height of the Cold War, he 
shared secret nuclear information with the Soviet Union to
prevent a global catastrophe. A Compassionate Spy brings 
this unique story to life in a thrilling spy thriller.

The story of Ted Hall is largely told in this documentary by his 
wife Joan, supplemented with archive material and American 
propaganda from a grim time: the Cold War. It was not until two
years before his death that Hall publicly admitt ed what he had 
done, fully standing by his choice.
This documentary paints a portrait of a young man who, out of 
moral responsibility, changed the course of history, which was 
not without danger. The same year also saw the trial of Julius 

and Ethel Rosenberg, who were suspected of having passed 
on designs of the atomic bomb to the Soviet Union. The couple 
was sentenced to death, and executed two years later. 

Aft er the fi lm screening, we return to the here and now, in a 
debate between Ying Wang (Universityof Twente), Anneke 
Zuiderwijk (TU Delft ) and Pieter Wolters (Radboud University 
Nijmegen). They discuss sharing knowledge and the questions 
that this raises. In the Netherlands, international students and 
university employees are closely monitored to prevent acquired 
knowledge from being used for the wrong purposes by another 
country. To what extent is gaining knowledge a way
of sharing, and when does it become theft ?

FILM + TALK / SUN 19 MAR / 12:15 / 120 MINUTES / LUX 

GEOGRAPHIES OF SOLITUDE

FILM: 
Al decennialang catalogiseert Zoe Lucas, natuuronderzoeker 
en milieuactivist, de fl ora en fauna op Sable-eiland, een klein 
eiland dicht bij Canada met slechts 34 vierkante kilometer opper-
vlakte. Geographies of Solitude is een prachtig portret van 
zowel Zoe als het eiland, vol imponerende beelden van droom-
landschap met duinen dat bevolkt wordt door wilde paarden, 
maar ook door steeds meer aangespoeld plastic van over de 
hele wereld.

TALK:
In de fi lm zien we hoe afval de natuur verstoort. De mens blijft  
maar produceren en consumeren en vaak op zo’n manier dat 
er veel afval overblijft . Dat kan anders, zegt Frank Croes. Als 
programmamanager Circulaire Economie bij de HAN University 
of Applied Science werkt hij aan de transitie naar een groene 
samenleving. Hoe zorgen we dat we drastisch minder vuilnis 
creëren?

FILM + DEMO / ZO 19 MRT / 15:15 / 120 MIN / EN / LUX 1
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IT’S QUIETER IN THE TWILIGHT

FILM: 
In 1977 werden twee ruimtesondes, de 
Voyagers, de kosmos in gelanceerd. Dit 
prestigieuze onderzoeksproject is tot op 
heden een van de meest spraakmakende 
wetenschappelijke triomft ochten ooit. In 
deze documentaire zie je hoe het dit pro-
ject tegenwoordig vergaat bij NASA: de 
beide Voyagers zijn nog steeds op reis, 
maar hoe lang kunnen de onderzoekers 
nog in contact blijven met de sondes?

TALK: 
Ben jij een echte kosmoskenner of zou je 
juist meer willen weten over die uitdijende 
ruimte waarin we ons bevinden? Rens 
Waters (Radboud Universiteit) vertelt ons 
alles over de vorming van sterren en 
planeten. Van nanodeeltjes tot exopla-
neten en van interstellaire materie tot 
zon-achtige sterren. Ga mee op ruim-
tereis en verwonder je over de kleinste 
deeltjes die samen de grootsheid van het 
heelal uitmaken. 

FILM + TALK / ZO 19 MRT / 16:15 / 105 MIN 
/ NL / LUX 7

FILM: 
Deze klassieker uit de koker van David 
Cronenberg, meester van de sci-fi  body 
horror, mag op deze editie van InScience 
rondom experiment niet ontbreken. De 
excentrieke wetenschapper Seth Brundle 
(Jeff  Goldblum) maakt een doorbraak op 
het gebied van teleportatie. Als experiment 
besluit hij zijn uitvinding op zichzelf te 
testen. Maar was dat wel een verstandig 
idee?

TALK: 
Onderzoek doen door je eigen lichaam 
voor de wetenschap te gebruiken: 
Antoni van Leeuwenhoek, uitvinder van 
de microscoop, was zeer bekend met 
de voordelen van zelfexperimentatie. 
Geertje Dekkers, schrijfster van de bio-
grafi e Veel, klein en curieus, vertelt ons 
alles over de onderzoeker die zijn eigen 
lichaamssappen grondig bestudeerde 
voor de wetenschap. Daarbij wordt ze 
bijgestaan door microfotograaf Wim van 
Egmond die tijdens de lezing via live-mi-
croscopie de kleinste wezens in onze 
dichtste omgeving zichtbaar maakt op 
het bioscoopscherm.

FRAMING AGNES THE FLY 
FILM + TALK / ZO 19 MRT / 16:00 / 110 min 
/ NL / LUX 3

FILM: 
In 2019 vertoonde InScience de korte fi lm 
Framing Agnes, die nu tot langere fi lm is 
uitgewerkt. Deze fi lm brengt op unieke 
wijze zes verhalen van trans personen 
tot leven uit de archieven van de UCLA 
Gender Clinic uit de jaren ’50: we zien 
echte verhalen van echte mensen die 
worstelden met hun genderidentiteit, ver 
voordat er sprake was van maatschap-
pelijk begrip. Hun pijn en hun woede 
worden aangrijpend vertolkt door 
acteurs. Deze indringende fi lm ging in 
première Sundance.

TALK: 
Voor trans personen gaat zichtbaarheid 
hand in hand met kwetsbaarheid. Meer 
representatie in media, wetenschap 
en kunst betekent ook meer ogen op je 
gericht . De curatoren van de tentoon-
stelling How Dare You Make Me Feel This 
Way in Museum Arnhem, over trans en 
queer joy, weten hier alles van. Hoe geef 
je een ode aan queerness in een museum – 
een ruimte die van oudsher vaak on-
vriendelijk is voor transpersonen? En wat 
is de waarde van deze bijzondere ten-
toonstelling? Première bij Sundance.

Dit programma is een samenwerking met 
Transgendergroep Nijmegen. 

FILM + TALK / ZO 19 MRT / 15:30 / 130 MIN 
/ NL / LUX 6

Sta even stil en sluit je ogen. Denk aan 
Nijmegen. Je loopt door het Valkhof-
park. Het jaar is 2222. Wat zie je? Wie 
zie je? Hoe ziet Nijmegen er over 200 
jaar uit? Dompel je met TASC – The 
art of science onder in het Nijmegen 
van de toekomst. Bestaat democratie 
nog? En hoe zijn we georganiseerd? 
We onderzoeken nieuwe perspec-
tieven en benutt en de kracht van 
verbeelding door een brug te slaan 
tussen wetenschap, kunst én onze 
samenleving. Ga je met ons mee naar 
de toekomst?  

Dit programma is onderdeel van de 
programma-reeks TASC van LUX.   

TASC–THE ART OF SCIENCE
FILM + TALK / ZO 19 MRT / 13:00 / 120 
MIN / NL / LUX 7

FILM: 
Into the Ice neemt je mee naar de loop-
graven van de klimaatcrisis: de permaf-
rost van Groenland. Het ijs smelt hier in 
hoog tempo, waardoor de zeespiegel 
enorm zal stijgen en de gevolgen voor 
onze planeet niet te overzien zijn. In het 
kielzog van onvervaarde glaciologen 
daal je tientallen meters diep het ijs in, 
voor een unieke reis naar het smeltende 
hart van de klimaatverandering. 

TALK: 
Verdwijnende gletsjerlandschappen en 
een stijgende zeespiegel zorgen bij veel 
mensen voor een beklemmend gevoel.  
Een lastig onderwerp om over te praten. 
Geestelijk verzorger Evanne Nowak 
houdt zich daarom al een aantal jaar 
bezig met klimaatangst: hoe gaan we 
ermee om, zonder verlamd te raken?  

Na afl oop van de fi lm verzorgt ze een 
gezamenlijke therapiesessie, waarin klimaat-
angsten bespreekbaar worden. Je zal 
merken dat je niet alleen bent met je 
klimaatangsten. Samen leer je om 
negatieve emoties om te zett en in nieuwe 
hoop.  

Deze workshop duurt van 15:00 tot 16:00 
uur. Er zijn 35 plekken beschikbaar. Bij het 
betreden van de fi lmzaal kun je je gratis 
aanmelden voor de therapiesessie na af-
loop. Ben dus op tijd als je mee wilt doen.

INTO THE ICE
FILM + TALK / ZO 19 MRT / 13:30 / 90 
MIN / NL / LUX 3 

YOUNG PLATO

FILM: 
Plato een stoffi  ge oude fi losoof? Niet op 
deze all-boys basisschool in Belfast waar 
schoolhoofd Mr. McAvery de fi losofi e 
springlevend houdt. Hij leert de kinderen 
om in contact te komen met hun emoties. 
Young Plato is een fi lm die je recht in het 
hart raakt, over fi losofi e als antwoord op 
confl ict, over oorlog en saamhorigheid, 
over het zalven van pijn door begrip. Dat 
levert een ontwapenend portret op van 
jonge jongens en hun innerlijke turbulentie.

TALK: 
Trauma werkt door op kinderen – en op 
kinderen van kinderen. Geweld zoals dat 
in Belfast kan daardoor nog generaties 
lang doorwerken. Wat doet intergene-
rationeel trauma met een kind? En hoe 
kunnen we de cyclus breken?

FILM + TALK / ZO 19 MRT / 19:00 / 130 MIN 
/ NL / LUX 6
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FILM:
Ga op reis met deze zes korte films, 
door het verleden en de toekomst van 
onze wereld. Een wereld waarin veel 
te ontdekken is met de juiste blik, van 
microscopische details tot gigantische 
afmetingen

TALK:  
Hoe kunnen nieuwe lenzen en spiegels 
onze blik veranderen? Roel van der 
Heijden is redacteur Astrononomie, 
Natuurkunde en Techniek bij NEMO 
Kennislink. En in zijn vrije tijd bouwde 
hij jarenlang aan een eigen spiegelte-
lescoop. Die is nu af. Na de film vertelt 
hij over wat het bouwen van deze 
telescoop hem heeft gebracht. Hoe 
heeft het zijn blik op ons universum 
veranderd? Na het programma gaan 
we samen naar buiten en krijgen we 
een kans om zelf een blik te werpen 
door deze prachtige kijken.  

Dit programma is een samenwerking 
met NEMO Kennislink.

SHORTS: SMALL TRAVELS, 
BIG JOURNEYS 
FILM + TALK / ZA 18 MRT / 22:00 / LUX 
3 + ZO 19 MRT / 19:45 / LUX 7 / 90 MIN 
/ EN

fire of loveINTO THE ICE 

FILM: 
Vurige liefde, waaghalzerij en adembe-
nemende wetenschap: de Oscar-genomi-
neerde documentaire Fire of Love vertelt 
het verhaal van het vulkanologenkoppel 
Katia en Maurice Krafft. Hun passie voor 
lava bracht ze samen en het ontrafelen 
van de mysteries rondom vulkanen werd 
hun levenswerk. Hun wetenschappelijk 
onderzoek legden ze vast in unieke beelden 
die de brute kracht van de natuur van 
het scherm laten afspatten.

TALK: 
We often say we ‘love’ nature. But what 
does that really mean? The Krafts were 
able to love vulcanoes as much as they 
loved each other. Inspired by the film, we 
invite you to write a love letter to a small 
or big piece of nature.   

FILM: 
Into the Ice neemt je mee naar de loop-
graven van de klimaatcrisis: de per-
ma-frost van Groenland. Het ijs smelt hier 
in hoog tempo, waardoor de zeespiegel 
enorm zal stijgen en de gevolgen voor 
onze planeet niet te overzien zijn. In het 
kielzog van onvervaarde glaciologen 
daal je tientallen meters diep het ijs in, 
voor een unieke reis naar het smeltende 
hart van de klimaatverandering. 

TALK: 
Bij deze bijzondere vertoning ga je bib-
beren tussen het ijs, net zoals de pool- 
onderzoekers in de film. Annelies Veraart 
(Radboud Universiteit) vertelt hoe het 
voelt om onderzoek te doen in Spitsbergen, 
waar je altijd op de hoede moet zijn voor 
de ijsberen die geen plekje meer kunnen 
vinden op de smeltende kappen. 

Wij zorgen voor de warme chocomel. Trek 
je warmste jas aan — de  leukste pool- 
onderzoeker-outfit wint een prijs! 

FILM + REFLECTION / ZO 19 MRT / 19:15 / 
120 MIN / EN / LUX 1

FILM + TALK / ZO 19 MRT / 19:00 / 105 MIN 
/ NL / TRIAVIUM SCHAATSBAAN

LIVE: PODCASTOPNAMES

Closing Night Special 

AMAZING DISCOVERIES

weekend

Op zaterdag- en zondagmiddag worden in Café LUX live pod-
casts opgenomen over films en wetenschap. Hoe realistisch is 
het tijdreizen in Back to the Future? Welke kennis en wist-je-datjes 
hebben onze festivalgasten nog meer te delen? Bestel een 
koffie of biertje aan de bar, neem een koptelefoon aan en laat 
je verrassen. 

Het slot van een goed filmfestival moet goed gevierd worden! 
Dat doen we in deze Closing Night Special. Er worden niet één 
maar twee awards uitgereikt: de InScience Student Jury Award 
en de NTR Focus Audience Award. Na de uitreiking zal één van 
de winnende films te zien zijn. Tijdens deze feestelijke vertoning 
zetten we ook onze vrijwilligers in het zonnetje vanwege hun 
onmisbare bijdrage aan het festival. Tickets voor deze voor- 
stelling zijn gratis! 

At the Mariënburg square, in front of LUX, a dome will arise: our 
Amazing Discoveries Dome. Submerge yourself in the wonders 
of science and the inspiring views poetry can offer. Top researchers 
from Radboud University, HAN University of Applied Science, 
Radboudumc, Max Planck Institute, Donders Institute and  
Noviotech Campus will give mini-lectures and demonstrations 
to show you their latest amazing discoveries.

Watch how we can control someone’s muscles through a com-
puter-brain interface.  Learn more about language, wonder 
over the stars or look at your own health before tickeling your 
brain with the finest science poetry of the current century (p.33).  

You can find the time schedule for the Amazing Discoveries 
stage at the entrance of the dome. On Saturday from 15:00 until 
15:45 there will be a special junior program for children – adults 
are also welcome! And on Sunday from 15:00 until 16:30, the 
dome will be closed for a special workshop connected to the 
‘Into the Ice’ screening in LUX. 

TALK / ZA + ZO MIDDAG / CAFÉ LUX 

FILM + AWARDS / ZO 19 MRT / 19:30 / 120 MIN / EN / LUX 3 

TALK / ZA 18 MRT + ZO 19 MRT / 13:00 TOT 18:00 / AMAZING 
DISCOVERIES STAGE
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Doen vaders minder dan moeders? Of kloppen onze meet-
instrumenten gewoon niet? Onderzoekers aan de Radboud 
Universiteit willen meer weten over het vaderschap - welke rol 
hebben vaders in de opvoeding? En wat vinden kinderen eigenlijk 
van hun vaders? Bij deze onderzoekers kan je jouw gedachten 
over het vaderschap kwijt.

Het is 2050 en de stad is onleefbaar, heet en droog. Klimaat-
verandering heeft  ernstige gevolgen gehad. Wat kan je doen? 
In deze text-based adventure game van de Radboud Universiteit 
ga je terug naar 2023 en krijg je de kans om door middel van 
allerlei keuzes de temperatuurstijging in 2050 tegen te gaan. 

Terug naar het heden Vaders in de spotlight

Op festivals is het op sommige plekken knett erdruk. Hoe maken 
bezoekers beslissingen over de locaties die ze opzoeken? Een 
team van de Radboud Universiteit maakt zichtbaar hoe bezoekers 
zich bewegen over het InScience-terrein. Ga met hen in gesprek 
over hoe jij je op het festival van A naar B verplaatst.

Festivalstemming

1

2

5

6

3

7

4

8

18

19

20
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17

11

12

13

14

15
16

Films kunnen je diep raken en ontroeren. Als bezoeker van 
InScience kun je deelnemen aan een bijzonder experiment, 
rondom de dood in fi lm.   

‘In dit onderzoek komen twee thema’s waar ik al langer 
onderzoek naar doe samen: de dood en de kracht van 
verhalen’ vertelt Enny Das, hoogleraar Communicatie & 
Beïnvloeding aan de Radboud Universiteit en onderzoek  er 
van dit experiment. ‘Verhalen blijken namelijk een goede 
manier om over de dood te praten: ik merk dat mensen het 
vervelend vinden om over de dood te praten, maar dat ze 
het juist enorm interessant vinden om over verhálen over de 
dood te praten.’  

‘De dood is een onderwerp dat ik al mijn hele leven probeer 
te doorgronden. Waarom zijn we bijvoorbeeld zo bang om 
te sterven? Het is begrijpelijk dat je verdrietig bent als je 
iemand verliest, maar waar komt de angst vandaan om zelf 
te overlijden? We weten immers niet hoe dat zal zijn, dus 
waarom zijn we er bang voor?’  

Om daar meer over te weten te komen, doet ze tijdens het 
festival onderzoek in de Joris Ivenszaal in LUX. ‘InScience 
is een bijzondere plek om dit experiment te doen, omdat 
het geen klinische onderzoekslocatie is zoals een laborato-
rium. We zijn namelijk geïnteresseerd naar ervaringen van 
mensen in het echte leven. Ook is er op deze manier een 
gelijkwaardige uitwisseling mogelijk tussen onderzoeker en 
bezoeker. Als bezoeker produceer je nutt ige data, en in ruil 
daarvoor kun je iets leren over jezelf door dit onderzoek.’  

Dit experiment werkt met rondes. Ieder heel uur start een 
nieuwe ronde. Ga naar de ingang van de Joris Ivenszaal (in 
het kassagebouw van LUX) om je in te schrijven voor een 
specifi ek tijdstip. 

Rondes op zaterdag: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 19:00, 
20:00, 21:00. 
Rondes op zondag: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 

ONDERZOEK
Do you start drooling at the idea of going to the dentist? Or 
does your mouth feel dry like a desert? Researchers of the 
Radboudumc are looking for participants to study the role of 
stress on saliva production. Do not miss this opportunity to 
contribute to and learn about oral healthcare and science.

Sommige mensen hebben hele levendige mentale voorstellingen 
bij het denken, terwijl anderen nauwelijks of niet denken in beel-
den. Onderzoekers van de Radboud Universiteit en Western Uni-
versity onderzoeken hoe mentale verbeeldingskracht verschilt 
tussen mensen en wat voor eff ect dit heeft  op de verwerking van 
taal. Test je eigen verbeeldingskracht door mee te doen aan dit 
korte computerexperiment.

Benieuwd of jij snellere refl exen hebt dan dit robotje? Probeer 
het nu uit! In dit onderzoek van de Radboud Universiteit naar 
mens-robot interactie speel je een reactietijd-spel tegen een 
klein, snel robotje.

Inscience doet

Kan jij winnen van dit robotje? 

Stressful saliva Wat zie jij in je verbeelding? 

Steeds vaker gebruiken wetenschappers Virtual Reality in hun 
onderzoek. Maar wat vind jij eigenlijk van die virtuele karak-
ters? In dit speelse experiment onderzoekt een team van het 
Max Planck Instituut en het Donders Instituut de relatie tussen 
echte en digitale mensen. Bekijk video’s van avatars en beoor-
deel hoe begrijpelijk, sympathiek en menselijk ze zijn.

Sociale robots duiken steeds vaker op 
in de maatschappij. Maar hoe voelt 
het eigenlijk om een gesprek met een 
robot te hebben? Het team van de 
Vrije Universiteit Amsterdam onder-
zoekt hoe verschillende aspecten van 
robots eff ect hebben op hoe jij die 
interactie ervaart. Klets met een van 
onze robots en ervaar zelf hoe het 
voelt.

Kletsen met een robot

Tinderen met avatars

Tijdens InScience laten we het publiek ervaren hoe 
wetenschappelijk onderzoek tot stand komt. Weten-
schappers voeren daarom tijdens het festival 
onderzoeken uit waarbij wetenschapsverbeelding 
centraal staat. Je kunt op de zaterdag en zondag 
hier in de Mariënburgbibliotheek aan deelnemen.

EXPERIMENTEN / ZA 18 MRT - 13:00 / 17:00  +  ZO 19 MRT - 13:00 
/ 17:00  /  BIBLIOTHEEK DE MARIËNBURG

EXPERIMENTEN / ZA 18 MRT - 13:00 - 21:30 +  ZO 19 MRT -  
13:00 -  18:00 / JORIS IVENSZAAL  LUX 

HARTVERSCHEUREND
FILMEXPERIMENT
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This program focusses on something very infl uential for 
your wellbeing, heartbreak. It’s something that most of us 
have experienced, but why do we feel so strongly about 
a lost love? Anthropologist Helen Fisher tries to fi nd out 
in Sleepless in New York, while three New Yorkers deal 
with their break-up. In an interactive side program, we will 
take a closer look at what happens in the brain when your 
heart is broken and help you deal with your lost loves in a 
creative way.    

This program is a collaboration with Radboud Student 
Wellbeing and only accessible for students of the Rad-
boud University. 

STUDENT SPECIAL: 
SLEEPLESS IN NEW 
YORK

ONDERWIJS

FILM + TALK / VR 17 MRT / 15:30 / 150 MIN / EN / LUX 6

Aanmeldlink / sign up:
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hello!
EDUCATIEVERTONINGEN

Een kritische houding ten opzichte van wetenschap en 
media is tegenwoordig belangrijker dan ooit. In de educatie-
programma’s van InScience leren leerlingen en studenten 
daarom door middel van fi lm en wetenschap en om vragen 
te stellen bij wat ze zien, horen en lezen. Een onderwerp 
wordt op deze manier een stuk toegankelijker. 

Geraline Blijleven en Janet van Vreeswijk zijn docenten 
Ethiek aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
Als onderdeel van hun collegereeks bezoeken zij ieder jaar 
met de studenten van Life Sciences een educatieprogramma 
van InScience. Een waardevolle toevoeging, vinden de 
docenten. ‘Door het kijken van een fi lm wordt een onder-
werp een stuk dynamischer, wat goed aansluit bij hun 
belevingswereld.’   

Van tevoren lezen de studenten zich in over het onderwerp 
van de fi lm en moeten zij voor- en tegenargumenten be-
denken bij de ethische dilemma’s die in de fi lms aan bod 
komen. Dit ligt fl ink buiten de comfortzone van de studenten, 
vertelt Janet. ‘Normaal zitt en deze bètastudenten in een 
laboratorium, of achter hun computer. Nu wordt er van ze 
gevraagd om te benoemen hoe ze ergens instaan.’ Geraline: 
‘En niet “dat vind ik gewoon”, maar ook: waarom? Wat 
motiveert je om dat te vinden?’ 

Dat slaat enorm aan vertellen de docenten. ‘Tijdens ethiek-
lessen in de collegebanken zitt en onze studenten vaak een 
beetje achterover’, aldus Janet. ‘Het is lastig om ze actief 
te betrekken, want de onderwerpen voelen toch vaak een 
beetje ongrijpbaar.’ Geraline: ‘Nu spreken ze wetenschappers 
die net als zijzelf ook onderzoek doen, en bespreken ze 
vanuit daar de ethische dilemma’s die je kan tegenkomen. 
Dat past heel goed bij onze studenten, en we krijgen dan 
ook hele leuke reacties terug.’ 

InScience biedt educatieprogramma’s aan voor primair, 
voortgezet en hoger onderwijs waarin cultuur en weten-
schap op inspirerende wijze samenkomen. Benieuwd naar 
de mogelijkheden? Kijk op www.insciencefestival.nl/nl/
onderwijs of neem contact op met Susanne Beckers via 
educatie@insciencefestival.nl. 

ONTMOET DE ONDERZOEKER & 
UITREIKING KLOKHUIS WETENSCHAPSPRIJS

WORKSHOP + TALK / ZO 19 MRT / 13:00 / 180 min / NL / Bibliotheek de Mariënburg 

Ook dit jaar reikt InScience samen met Het 
Klokhuis de Klokhuis Wetenschapsprijs uit! 
Deze prijs is bedoeld om een jong en breed 
publiek bekend te maken met Nederlands 
wetenschappelijk onderzoek. Alle universi-
teiten, hogescholen en UMC’s van Neder-
land kunnen ieder jaar hun onderzoek instu-

ren. Over het onderwerp van het winnen-
de onderzoek wordt door Het Klokhuis 
een afl evering gemaakt.  

De online stembussen zijn al vanaf 27 
februari open, maar wil je graag de 
genomineerde onderzoekers in het echt 

ontmoeten? Dat kan tijdens 
Ontmoet de Onderzoeker in 
Bibliotheek de Mariënburg. Je 
kan hier al je brandende vragen 
stellen over hoe het is om een 
onderzoeker te zijn, kennismaken 
met de 10 onderzoeken die zijn 
genomineerd voor de prijs, heel 
veel activiteiten doen rondom 
het festivalthema experiment 
én je kunt in de bibliotheek nog 
stemmen op het onderzoek 
waarvan jij denkt dat ze de Klok-
huis Wetenschapsprijs moeten 
winnen! 

Vorig jaar kwam Het onderzoek 
‘Mijn vader heeft  ALS, wat nu?’ 
als winnaar uit de bus! Het klok-
huis maakte hier in november 
2022 een afl evering over. Onder-
zoekers Marion Sommers-Spijker-
man en Anita Beelen: ‘We zijn 
heel erg blij met deze erkenning 
voor ons ALS-onderzoek. Onder-
steuning van kinderen en hun 
ouders die te maken krijgen met 
deze ernstige ziekte is van groot 
belang, dus het is fantastisch dat 
daar nu extra aandacht voor is.’ 
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plattegrond

1 LUX // Mariënburg 38-39, 6511 PS Nijmegen  

2 Bibliotheek Gelderland Zuid // Mariënburg 29, 6511 PS Nijmegen 

3 Festivalhuis // Mariënburg 75, 6511 PS Nijmegen 

4 POST // Van Oldenbarneveltstraat 63-A, 6512 AT Nijmegen  

5 De Bastei // Lange Baan 4, 6511 XJ Nijmegen  

6 Triavium Schaatsbaan // Van Rosenburgweg 2, 6537 TM Nijmegen  

7 Eetbar Loek // Van Broeckhuysenstraat 17, 6511 PE Nijmegen

8 Restaurant Vief // Waalkade 66, 6511 XP Nijmegen   

9 Dekker van de Vegt Boekverkopers // Marikenstraat 29, 6511 PX Nijmegen 

10 Restaurant Arsenaal 1824 // Arsenaalpoort 1, 6511 PN Nijmegen 

11 Fika // Van Broeckhuysenstraat 5, 6511 PE Nijmegen  

12 Boekhandel Roelants // Van Broeckhuysenstraat 34, 6511 PJ Nijmegen  

13 Hotel Credible // Hertogstraat 1, 6511 RV Nijmegen   

14 De Wit Wasserij Foodcafé & Laundromat // Hertogstraat 5, 6511 RV  

 Nijmegen

15 RUIS // Hertogstraat 119, 6511 RX Nijmegen    

16 De Regenboog (by Planet Happy) // Hertogstraat 102, 6511 SE Nijmegen 

17 muZIEum // Ziekerstraat 6B, 6511 LH Nijmegen   

18 Bar Cali // Priemstraat 13, 6511 WC Nijmegen  

19 Pizzacafé Desem // Smetiusstraat 7, 6511 ER Nijmegen

20 Paak Vinyl Bar // Bloemerstraat 23, 6511 EB Nijmegen  

festivallocaties

locatie expeditie: Experiment

researched by inscience

ELEKTRICITEITS EXPERIMENTEN

BACK TO THE FUTURE

EXPERIMENTEN / ZA 18 MRT / 15:00 / 60 MIN / NL / 
AMAZING DISCOVERIES STAGE  

FILM + TALK / ZA 18 MRT / 16:00 / 130 MIN / NL / LUX 1 / 8+ 

In de fi lm Back to the future moet hoofdpersoon Marty 
McFly een manier vinden om de tijdmachine die hij heeft  
gebruikt van genoeg stroom te voorzien om weer naar de 
toekomst terug te kunnen. Maar hoe kun je zelf stroom 
opwekken? Ontdek het zelf bij de Amazing Discoveries 
Stage en doe nieuwe energie op tijdens de fascinerende 
elektriciteitsexperimenten. 

FILM:  
Marty McFly, een typische jaren-tachtig tiener, belandt per 
ongeluk in 1955 met een tijdmachine. Daar verstoort hij on-
bedoeld de eerste ontmoeting tussen zijn ouders, waardoor 
zijn eigen bestaan in gevaar komt. Krijgt hij de geschiedenis 
weer op het rechte pad door zijn ouders bij elkaar te brengen? 
En lukt het hem om weer terug te keren naar zijn eigen leven 
in 1985? Deze klassieker is een feest voor jong en oud! 

TALK: 
Voorafgaand aan deze klassieker leer je meer over het 
opwekken van energie en tijdreizen. Marty McFly heeft  in 
de fi lm voor het activeren van de Delorean-tijdmachine 
energie nodig en gebruikt hier uiteindelijk bliksem voor, 
maar is dit daadwerkelijk mogelijk? In deze inleiding hoor je 
er meer over.

Een spannende speurtocht door het centrum van 
Nijmegen voor alle junior onderzoekers en weten-
schappers.

BACK TO THE DELOREAN
Marty McFly wil terug naar de toekomst! Help 
jij hem zijn ‘DeLorean’ tijdmachine te vinden? 



colofon
Hoofdredactie: Myrte Nowee, Andy Leenen
Redactie:  Tom Breedveld, Kiki Kolman, Sarah Wössner, 
  Max de Valck
Ontwerp:  DONKA
DTP:   DONKA + Bart Hofs
Drukker:   DrukwerkConcurrent

Met dank aan alle programmamakers, staf, directie InScience en alle 
vrijwilligers.

InScience team
Directeur: Daisy van de Zande  
Directie-assistent & guest service: Iris van Tilburg  
Festivalcoördinator: Ariëla van de Linde 
Coördinator vrijwilligers: Marthe Kruijt 

Programma 
Film: Rob van den Bergh (coördinator), Simone Coghi 
Talks: Kiki Kolman (coördinator), Myrte Nowee, Tom Breedveld, 
Sarah Wössner 

Educatie 
Susanne Beckers (coördinator), Romy Holweg, David van Loon, 
Esther Lieft ing 

Productie 
Neeltje Rijpkema, Agnes Hermans, Rhamina van de Linde 

Marketing & Communicatie 
Melanie Hulsebosch (coördinator), Andy Leenen, Daaf Verjans, 
Sado Delraf 

Bestuur 
Peter Hagoort, Isolde Hallensleben, Ybo Buruma, Bridget Kievits, 
Ronald Migo, Rob van Hatt um, Sigrid Wertheim-Heck 

Ambassadeurs 
Hubert Bruls, Daniel Dennett , José van Dijck, Robbert Dijkgraaf, 
Ben Feringa, Hoyte van Hoytema, Martin Stratmann
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