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Recap: Universiteit van Nederland in uitverkocht
Paradiso met The Science of Music
"Een knallende en inspirerende show waar de wetenschap en muziek samenkomen", zo

omschreef bezoekster Simone de avond van The Science of Music in Paradiso georganiseerd

door de Universiteit van Nederland.

Op maandag 6 september 2021 stroomde het publiek binnen in een volledig uitverkocht

Paradiso om zich vervolgens te laten verrassen door vijf inspirerende colleges van

topwetenschappers.

⏲

http://news.universiteitvannederland.nl/


Dat de wetenschap achter de muziek divers is hebben we kunnen zien. Zo verwonderde

natuurkundige Gideon Koekoek het publiek door live op het podium een wijnglas te breken met

geluidsgolven. Cognitief neurowetenschapper Fleur Bouwer vertelde waarom je partner niet

kan dansen. Cultuurhistoricus Floris Meens nam ons mee in de geschiedenis van festivals en

musicoloog Ashley Burgoyne verklapte ons de ingrediënten van een hit-nummer.

Als afsluiter kregen we een knallend optreden van neuropsycholoog Erik Scherder samen met

Typhoon, waar ze samen ontdekken waarom je soms kippenvel van muziek krijgt, en de relatie

tussen muziek, emotie en verbinding.

Alle colleges zijn binnenkort gratis op het Youtube kanaal van de Universiteit van Nederland

terug te zien.

https://www.youtube.com/c/UniversiteitvanNederlandNL/featured
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Henkjan Honing on Twitter: "It became a mesmerizing evening with Ashley

Burgoyne, Fleur Bouwer, Typhoon, Erik Scherder and more. Soon on the website

of @UniversiteitNL pic.twitter.com/M9mBJSM0ob / Twitter"Julia on Twitter: "Voor het eerst sinds, wat is het, 2.5 jaar (?), weer eens in

@ParadisoAdam. En dan ook nog eens voor een programma met muziek én

wetenschap! Woehoe! 🤩 @UniversiteitNL / Twitter"Patricia Heerekop on Twitter: "Typhoon bezorgt ons kippenvel en Erik Scherder

verklaart waarom. Geweldige avond in poptempel Paradiso met topartiest en 5

topwetenschappers van onze NL'se #universiteiten. Binnenkort online.

Compliment @UniversiteitNL pic.twitter.com/HGKtAqmPYM / Twitter"
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