Oproep – Utopia
De cel Wetenschapscommunicatie is op zoek naar onderzoekers die deze zomer willen meewerken aan het
project ‘Utopia, een proeftuin met kunst en wetenschap voor kinderen’. Deelnemen doe je door een bestaande
of een nieuwe activiteit, opdracht, workshop, demonstratie of experiment aan te bieden.
Met een mobiel atelier boordevol materiaal toeren we een hele zomer lang door de Gentse straten. We willen
de jongste bewoners van de Gentse buurten laten proeven van ‘het schone’ van kunst en wetenschap en hen
goesting doen krijgen in meer. Hiervoor werken we samen met de speelplein- en buurtwerking van vzw Jong.
Utopia is iets voor jou als
 je op een laagdrempelige en enthousiasmerende manier je onderzoeksproces wil delen met kinderen
(6- tot 12-jarigen)
 je een activiteit voor kinderen ontwikkelde voor een ander initiatief (bv. voor Iedereen UGent, het
Lichtfestial, een Kinderuniversiteit, etc.) en diezelfde activiteit graag nog een keer wil brengen.
 je een nieuwe activiteit voor kinderen aan het ontwikkelen bent en die graag eens wil uittesten.
 je graag jouw onderzoek wil delen met kinderen, maar niet zelf scholen en speelpleinwerkingen wil
contacteren. Utopia legt voor jou de contacten en regelt de administratie. Zo kan jij je focussen op wat
je graag doet: jouw passie voor wetenschap en onderzoek delen.
 je graag wil meewerken aan een positieve beeldvorming rond wetenschappen en wetenschappers.
 je kinderen in contact wil brengen met wetenschap en onderzoek om hen te stimuleren hun
interesses te exploreren en bewuste (studie)keuzes te maken.

Utopia brengt kunstenaars en wetenschappers samen.
Zowel kunstenaars als wetenschappers zijn gefascineerd door de exploratie van de wereld. Ze stellen zich
vragen en weten zich geconfronteerd met hedendaagse problemen. Om zinvolle antwoorden op die problemen
te kunnen formuleren, trekken ze op onderzoek uit. Elk heeft zijn specifieke manieren van kijken naar de
wereld, van zoeken en van onderzoeken ontwikkeld. Tijdens het mobiel atelier willen we samen met de
kinderen dit arsenaal aan onderzoeksmethoden- en technieken verkennen.
Het atelier is dus niet gericht op het produceren van kunstwerken of het overbrengen van wetenschappelijke
kennis op zich. Er is vooral interesse in het verkennen van de verschillende onderzoeksmethoden- en
technieken van de onderzoeker, die zowel kunstenaar als wetenschapper kan zijn. Daarnaast is het belangrijk
dat de kinderen zelf de mogelijkheid krijgen om mens, dier of natuur op eigenzinnige wijze te onderzoeken.

Praktisch
Een activiteit kan verschillende vormen aannemen en ook de duur mag variëren. Je kan bv. een korte activiteit
een paar keer herhalen om zo een namiddag (van 14.00 uur tot 17.00 uur) te vullen, of één lange activiteit op
poten zetten. Wie wil kan ook meerdere namiddagen deelnemen. Het mobiel atelier is actief tijdens de
maanden juli en augustus, zowel op week- als op weekenddagen. De concrete datums zijn nog niet gekend.
We leggen de planning nl. vast in onderling overleg met meewerkende onderzoekers en buurtorganisaties.
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