ScienceBattle: alle antwoorden
op niet gestelde vragen
Wetenschap ingewikkeld? Onbegrijpelijk? Ver-van-mijn-bed-show? Dit zijn al snel de reacties
wanneer je vertelt dat je wetenschapper bent, of het gesprek op wetenschap komt. Jammer, wanl
er zijn veel mensen ontzettend gepassioneerd mee bezig, vaak in het belang van de toekomst. Bij
ScienceBattle krijgen jonge wetenschappers een podium om die passie te delen: en ik doe mee!

Jonge wetenschappers

Passie voorwetenschap

Al twee keer heb ik op het podium gestaan, in Rotter-

De vier wetenschappers komen uit totaal verschillende

Sinds mei blog il< als een van de

dam en Delft. Net als drie andere jonge wetenschap-

vakgebieden: theoloog, bioloog, natuurkundige, neuro-

'Faces of Science' voor Kennis-

pers vertel ik in precies 10 minuten over mijn onderzoek

loog, sportingenieur, kies het maar uit. Op een avond

TEKST: J U L I A C R A M E R

BEELD:PR

linl< en de KNAW, over alles in

aan de hand van plaatjes, voorbeelden en analogieën.

leer je van alles wat. De promovendi delen hun passie

en rond mijn PhD. Hierdoor ben

Na afloop krijgt het publiek ruim de tijd voor vragen

voor wetenschap en hun zoektocht naar antwoorden.

ik ineens zichtbaar als w e t e n -

en stelt een van de andere promovendi de 'kutvraag',

schapper, en dat brengt leuke mogelijkheden met zich

leuker dan het klinkt! Het is echt een uitdaging om mee

mee. Zo werd ik gevraagd mee te doen aan Science-

te doen en elkaar scherp te krijgen. Je doet er alles (!)

ScienceBattle is een 'battle': een strijd om wie zijn

Battle: een theatershow met promovendi.

aan om jouw onderwerp het best uit te laten komen.

verhaal het best verteld. Het publiek beslist met

Gewonnen
een applause-meting en een publieksjury. De eerste
ScienceBattle won ik. De prijs: een pot met kalfshersenen

I Uiteindelijkgaathetvoormij niet om de

Battle maar om de avond zelf. Het is ontzettend leuk
om mijn verhaal te mogen delen met een geïnteresseerd, maar 'blanco' publiek en ook nog eens drie
andere verhalen mee te krijgen.

Meedoen!?
Wil jij ook antwoorden op vragen die je nog niet hebt?
Of gewoon een hele leuke avond vol wetenschap? Zelf
sta ik op 7 januari in Enschede weer op het toneel. Het
hele programma kun je vinden op www.sciencebattle.
nl, en op de facebookpagina van ScienceBattle.

Julia Cramer is vanaf de start van Breen als vaste
er Haar prijs? Een pot vol kalfshersenen!

medewerker betrokken bij dit magazine.
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