
Bio Langeland viser naturvidenskabelige foredrag online på lærredet.
Oplev videnskabelige foredrag  - streamet live fra Aarhus Universitet.
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FOREDRAG i Naturvidenskab

Tirsdag d. 5. oktober kl. 18.45

Big Bang og det usynlige univers

Tirsdag d. 26. oktober kl. 18.45

Pandemier i de sidste 200 år

Professor i astronomi STEEN HANNESTAD, Institut for 
Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Mørkt stof og mørk energi ud- 
gør 95% af universet, men vi  
ved faktisk ikke hvad det er. 
Uden det mørke stof ville vi, 
og livet, imidlertid ikke eksist- 
ere. Løfter den nyeste forsk-
ning i kosmologi sløret for hvad 
det usynlige univers egentligt 
består af?

Professor i folkesundhed LONE SIMONSEN, Institut for 
Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet

Hvad kan vi lære af at kigge til- 
bage i historien på de store 
epidemier og pandemier - fx 
pesten, spansk syge, kopper, 
kolera og mæslinger? Nye ma- 
tematiske modeller giver os ind- 
sigt i hvordan fremtidige epide-
mier udvikler sig - herunder 
covid-19-pandemien.

Tirsdag d. 9. november kl. 18.45

Den inderste kerne

Tirsdag d. 23. november kl. 18.45

Vores cellers saltbalance

Forfatter LOTTE KAA ANDERSEN og professor i geofysik 
DAVID LUNDBEK EGHOLM, Aarhus Universitet

Hør om den danske seismolog 
Inge Lehmanns liv og forsknings- 
karriere. Herunder hvordan hun  
vha. seismiske trykbølgers has- 
tighedsfordeling blev verdens-
berømt ved at opdage at Jor- 
den har en indre kerne og at 
Jordens indre dermed er tre-
delt og ikke todelt.

Lektor i molekylærbiologi HANNE POULSEN, Institut for
Molekylærbiologi og Genetik - Neurobiologi, Aarhus 
Universitet

Vores celler er helt afhængige 
af salt. I cellernes membraner 
sidder en lillebitte nanomask-
ine - kaldet natriumkalium-
pumpen - som omhyggeligt 
sorterer forskellige saltioner. 
De seneste års forskning har 
vist at fejl i pumpen med-
fører sjældne sygdomme.

Tirsdag d. 12. oktober kl. 18.45

Yngre med årene

Professor BENTE KLARLUND PEDERSEN, Københavns 
Universitet, overlæge på Rigshospitalet og leder af Center 
for Aktiv Sundhed

Forskning viser at ikke bare din 
livsstil, men også livsindstilling, 
er med til, i et vist omfang, at be- 
stemme om du vil dø som en rask 
90-årig eller som en syg 80-årig. 
Du kan forsinke aldringen af dine 
celler og dermed af din krop.

Vi fortsætter rækken af gratis naturvidenskabelige fore-
drag livestreamet fra Aarhus Universitet. Carlsbergfondet 
yder støtte til foredragene, så de er gratis at overvære.

Biografen skal også gerne have lidt i kassen, så prisen er 
20 kr. som dækker en forfriskning i pausen, valgfri kaffe, 
øl, vand eller vin.

Det er kun muligt at ’købe’ billetter på forhånd, enten i bio- 
grafens åbningstid, via biografens hjemmeside eller bio-
grafens App. Der bliver ingen muligheder for reservation.
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