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Wetenschapsfestival voor het eerst in De Krook:
kwart meer activiteiten

Wetenschapsfestival Wooow vindt dit jaar plaats op zondag 24 november 2019 in

bibliotheek De Krook en het UFO-gebouw van de UGent. Vorige edities werden

nog georganiseerd in het Industriemuseum, maar het festival barstte daar uit zijn

voegen.

Steeds meer bezoekers

Arteveldehogeschool, HOGENT, KU Leuven, Odisee en de UGent slaan op de Dag van de

Wetenschap met wetenschapsfestival Wooow de handen in elkaar om wetenschap toegankelijk

te maken voor een breed publiek. De vorige editie in het Industriemuseum lokte al meer dan

3.000 bezoekers, nu worden er nog een pak meer verwacht. Daarom vindt Wooow dit jaar

plaats in bibliotheek De Krook en het UFO-gebouw van de UGent.

112 activiteiten
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https://www.dagvandewetenschap.be/
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Dit jaar staan er maar liefst 112 activiteiten op het programma, dat is ongeveer een kwart meer

dan vorig jaar. Verwacht je aan wetenschap in alle vormen en maten, voor jong en oud. Met

lezingen en debatten, (kinder)workshops, gegidste wandelingen en een experimentenmarkt. In

totaal werken zo'n 150 onderzoekers mee aan het festival. Met een deel van hen kan je in De

Krook ook op blind date. En voor het eerst staan er ook een tiental activiteiten van de

stadsdiensten op het programma, onder meer rond klimaat, toerisme, 3D-toepassingen en

automatisering.

Gratis show van mentalist Gili

Dankzij het stadsmarketingfonds is de organisatie er ook in geslaagd mentalist en comedian

Gili te strikken voor een voorstelling die je gratis kan bijwonen. Gili stimuleert op een leuke en

uitdagende manier het kritische denken en sluit daarom perfect aan bij een

wetenschapsfestival.

'In De Krook kan je altijd kennismaken met (en deelnemen aan)
wetenschappelijk onderzoek, maar het Wooow-festival haalt werkelijk alles uit
de kast. Het is dan ook de kers op de taart van het seizoensthema 'Iedereen
Onderzoeker' en de daaraan verbonden mini-expo en workshops.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur en voorzitter De Krook
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Voor meer informatie en het volledige programma

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 261.000 inwoners en 78.400 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Meer info via www.stad.gent.
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