Sagsbeskrivelse
Videnskabsmødet, der arrangeres af Aalborg Universitet og DR Viden, er en gratis event for deltagerne om
videnskab og teknologi for nysgerrige danskere i alle aldre. Idéen er at etablere et stort, årligt
videnskabsmøde, som fra begyndelsen vil forankre sig som et referencepunkt for borgere og professionelle,
medier og beslutningstagere i Danmark.
Det skal i al sin mangfoldighed nå ud til flere og nye målgrupper – ikke mindst de børn og unge, som står
over for at skulle vælge en retning i livet. Videnskaben og ikke mindst teknologien er i dag 100 procent
integreret i vores hverdag og præger vores fremtid.
Ambitionen med Videnskabsmødet er at tænde en gnist og puste til de unges nysgerrighed og lyst til at vide
mere.
Men Videnskabsmødet skal også brande Aalborg og Nordjylland som et højteknologisk og
forskningsmæssigt dagsordenssættende fyrtårn i den nationale bevidsthed. Vi vil vise danskerne, at de
brede perspektiver og det internationale udsyn ikke er reserveret hovedstadsområdet.
Baggrund for ansøgningen
I løbet af de seneste år er der opstået en række nationale, folkelige og årligt tilbagevendende temamøder
indenfor emner som demokrati (Bornholm), natur (Hirtshals), kultur (Mors) og ungdomspolitik
(Søndermarken). Her mødes fagfolk og borgere samt medier, meningsdannere og politikere til fælles
samtale, debat, oplevelser og inspirerende vidensdeling.
Der findes pt. ikke en sådan national folkefest, som fokuserer på videnskab og teknologi.
Videnskabsmødet Aalborg 2019
Videnskabsmødet holdes fra den 10.-12. oktober 2019 i Aalborg centrum: Nordkraft, Utzon Center,
Musikkens Hus, Create AAU og Hovedbiblioteket.
Begivenheden er planlagt som en tredages event, hvor man på førstedagen kan afvikle særlige aktiviteter
målrettet skoleelever/daginstitutioner, på andendagen sikre tilbud også til studerende og pensionister og på
tredjedagen (lørdag) folde det helt store familie-brag ud.
Publikum kan glæde sig til at opleve: fantastiske formidlere, førende forskere, faglige debatter, danske og
internationale keynote speakers, den nyeste viden om fremtidens teknologi, vilde eksperimenter og DRs
brands og kendte værter.
Projektejere
 DR, som kan samle partnere fra hele landet, facilitere med professionelle værter og understøtte med
vores landsdækkende radio-, tv- og digitale medieplatforme.
 Aalborg Universitet, som har faglighed og viden, samt kompetencer og erfaring i samarbejde med
omverdenen.
Samarbejdspartnere
Der er bred opbakning både lokalt og nationalt til Videnskabsmødet, og listen over samarbejdsmuligheder er
lang.
Ud over AAU vil alle danske universiteter inviteres med, og en lang række nationale spillere vil blive
inkluderet, så snart vi ved, at eventen bliver en realitet. Her er vi stærkt inspirerede af, hvem det svenske
Vetenskapsfestivalen forbilledligt samarbejder med af nationale, svenske institutioner.
Økonomi
For 2019 ser budgettet således ud:
Novo Nordisk Fonden
Region Nordjylland
Aalborg Kommune

Kr.
1.000.000
100.000
500.000

DR Viden
DR Medier
Aalborg Universitet
I alt
Ovenstående skal finansiere:
 3 dages Videnskabsmøde
 Nationalt event
 5 x lokationer – flere indholdsspor
 Justeret antal standpladser
 1 hovedscene – primært P1
 1 børnescene – DR Ultra
 Nationale Keynotes
 Skole/institutionsaktiviteter.

350.000
50.000
250.000
2.650.000

