Arteconomy is procesbegeleider binnen de CICI CALL: Call voor
Innovatie met de Creative Industries ism IWT en Flanders DC.
Wij nodigen u uit op de voorstelling van de boeiende en
innoverende resultaten van het project HELIOFOON.
Bekijk hier de webversie van deze nieuwsbrief

Uitnodiging "Symposium Kunst en Wetenschap" in het
kader van de tentoonstelling HELIOFOON - Aernoudt
Jacobs

do 1 okt — 20:00 — STUK Auditorium — GRATIS

STUK, Dienst Cultuur KU Leuven en Overtoon, platform voor geluidskunst, nodigen u van harte uit
op donderdag 1 oktober voor een symposium waarin kunst en wetenschap centraal staan. Drie
presentaties worden opgevolgd door een gemodereerd debat met Q&A en een drink in de
tentoonstellingsruimtes.

Aernoudt Jacobs geeft in zijn presentatie meer tekst en uitleg bij het ontstaansproces van
Heliofoon, een installatie die de energie van de zon omzet in geluid, zonder elektronische versterking.
Heliofoon is het resultaat van een onderzoek in samenwerking met KU Leuven, Laboratorium voor
Akoestiek en Thermische Fysica, ondersteund door een IWT CICI-beurs.
Christ Glorieux, Hoofd van het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica, licht toe hoe
hij, en bij uitbreiding het laboratorium, de samenwerking heeft ervaren en welke inzichten naar
boven zijn gekomen uit het onderzoek.
Alexandra Supper, Docent in het Departement voor Technologie en Samenleving aan de
Universiteit van Maastricht, vervolledigt de lezingen. Zij gaat dieper in op de geschiedenis van de
relatie tussen kunst en wetenschap, specifiek in het domein van de sonificatie.
Tijdens het gemodereerd debat worden de sprekers vervoegd door Katlijn Malfliet, vicerector van
Cultuur-, Diversiteits- en Duurzaamheidsbeleid KU Leuven, en Pascal Cools, Flanders DC.
Graag reserveren via ticket@stuk.be
De tentoonstelling en installatie Heliofoon opent op woensdag 23 september om 18:00.
U kan de tentoonstelling gratis bezoeken tot woensdag 14 oktober. Gedetailleerde openingsuren
vindt u hier.
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