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Welkom bij InScience. Na de succesvolle eerste editie van het Dutch 
International Science Film Festival in 2015, presenteren we ook dit jaar 
weer de beste wetenschapsfilms die het afgelopen jaar wereldwijd zijn 
verschenen. Zo biedt InScience een doorkijkje naar de nieuwe wereld. Want 
wetenschap is de belangrijkste vormgever van onze cultuur en de toepassing 
ervan de drijvende kracht van onze samenleving. Maar een nieuwe wereld is 
niet per se een betere wereld. Daarom zijn meer dan 150 wetenschappers en 
regisseurs onze gast en gaan in debat over en naar aanleiding van de films. 
En presenteren kunstenaars hun dwarse kijk.

Met InScience willen we groeien naar een festival van landelijke betekenis 
en internationale uitstraling. We zetten dit jaar nieuwe stappen. We starten 
met InVision, een productiehuis om de verbeelding van wetenschap te 
ontwikkelen. Jong talent opleiden om wetenschap voor een breder publiek 
te ontsluiten. Toonaangevend op dat gebied is Drew Berry. Zijn werk 
hangt wereldwijd in grote musea als het MoMa. Hij is de speciale gast van 
InScience. Nieuw is ook het Pop-up wetenschapsmuseum over taal.
 
InScience is vijf dagen lang ontdekken, verleid worden door het onbekende. 
Stap uit je comfortzone van the known known, stap in de nieuwe wereld van 
de known unknown. Praat en doe mee, deel de fascinatie. Want wetenschap 
is te belangrijk – en te mooi – om alleen aan wetenschappers over te laten.

Johan van de Woestijne
Directeur InScience

THE
KNOWN
(UN)
KNOWN
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Welcome 
to the 
(un)known 
InScience laat je kennis maken 
met de wereld van de wetenschap. 
Zie de beste wetenschapsfilms uit 
binnen- en buitenland, maak kennis 
met baanbrekende inzichten en 
verwonder je bij de expositie. In deze 
festivalgids vind je alles over het 
programma of bezoek de website 
www.insciencefestival.nl.

Dutch 
International  
Science Film Festival

Legenda
Het programma van InScience 
bestaat uit vijf categorieën: 
Film, Specials, Interactive, Art 
en Junior. Je herkent ze aan de 
kleuren en ziet de bijbehorende 
programma's gemakkelijk 
terug in het blokkenschema.

Film
PAG. 1 6- 33

COMPETITION
PAG. 1 8 - 29

OPENING
PAG. 1 6

SHORTS
PAG. 30 - 31

AWARDS
PAG. 32 - 33
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Specials
PAG. 34 - 39

Interactive
PAG. 42 - 47

Art
PAG. 48 - 49

Junior
PAG. 50 - 51

EXPO
PAG. 48 - 49

POP-UP  
WETENSCHAPSMUSEUM

PAG. 50

KINDEROPENING
PAG. 50 

JUNIOR  
WETENSCHAPSDAG 

PAG. 51

BIG IDEAS
PAG. 34 - 35

FILM SPECIALS & LECTURES 
PAG. 36 - 38

EXPERT MEETINGS
PAG. 39

POP-UP  
WETENSCHAPSMUSEUM

PAG. 46

GAMING 
PAG. 46 - 47

DIY-LABS
PAG. 42 - 43

COFFEE & SCIENCE
PAG. 44 - 45

RESEARCH
PAG. 47



English programs
Alle buitenlandse films zijn Engels 
ondertiteld of gesproken. Bij een 
aantal aansluitende talks is de voertaal 
ook Engels. Dit staat aangegeven bij de 
betreffende programma’s.

All screenings are English subtitled 
or English spoken. The programs 
spoken in English are marked in this 
festivalguide. Our website offers the 
complete program in English and an 
English catalogue is available. 
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Tickets
Tickets zijn online verkrijgbaar via 
www.insciencefestival.nl of te koop aan de 
kassa van LUX. Reserveren van kaarten is niet 
mogelijk.
 
Film
Filmblok   €9
Student / CJP   €7,50
Filmblok do + vr
vóór 18.00 uur  €7,50

Medewerkers van de Radboud Universiteit, Radboudumc en 
Hogeschool Arnhem Nijmegen krijgen korting op de film op 
vertoon van hun medewerkerspas (€7,50)

Passe-partout
Dagpas - do of vr   €20
Dagpas - za of zo   €25

Lezingen
Normaal   €5
Student / CJP   €3,50
Junior Big Ideas  €3,50

Een dagpas is alleen tijdens het festival verkrijgbaar bij de 

kassa van LUX. Reserveren is niet mogelijk.

De volgende programma’s zijn gratis (wel 
een ticket halen via kassa LUX):
DIY-Labs, Coffee & Science, The Human Trial, 
The Mind of the Universe, The Girl Who Talked 
to Dolphins,  Awardshow en de kinderopening.

De volgende programma's zijn gratis en zonder  
ticket toegankelijk:
Pop-up wetenschapsmuseum, Serious Games, Virtual 
Reality, Science Café, Filosofisch Café en de expositie in 
de Mariënburgkapel.

 
Festivallocaties:
LUX Nijmegen
Mariënburg 38-39
Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Mariënburgkapel, 
Mariënburg 26
Bibliotheek Gelderland-Zuid 
Mariënburg 29

Openingstijden:
LUX
Kassa &  10.30 - 22.15 (do)

infobalie 10.30 - 22.30 (vr, za)

 09.30 - 22.15 (zo)

Horeca
LUX Café 09.00 - 01.00 (do, zo) / 09.00 - 02.00 (vr, za)

Expositie
Mariënburgkapel 11.00 - 20.00 (do, vrij) / 11.00 - 23.00 (za, zo)

Pop-up wetenschapsmuseum
Bibliotheek  11.00 - 21.00 (do) / 11.00 - 18.00 (vr)

Gelderland-Zuid 11.00 - 17.00 (za) / 13.00 - 17.00 (zo) 
 

tickets & 
locaties
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10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
LUX 6 Kick-off: Realive 

Synthonzaal Kinderopening

Wo 02 nov

Legenda
 Film 

 Specials

 Interactive

 Art

 Junior

 English programs
 route
 route 



inscience
film festival 201 6 9

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
LUX 2 On Being a 

Scientist
Containment Chicago Boys The Destruction of 

Memory
Call of  
Immortality

LUX 3 Vita activa: the spirit of 
Hannah Arendt

The Origami 
Code

The Messenger Lo and Behold, 
Reveries of the  
Connected World

LUX 4 The Happy Film Unknown 
Energies, 
Unidentified 
Emotions

Unlocking the Cage How to Build a 
Time Machine

LUX 6 In Defense of Food Bugs Zwaarte- 
kracht-

golven 
ontrafeld

Go Short 
Flirts with 
Language

Synthonzaal Big Ideas:  
Lee Cronin - 
Making Matter 
Come Alive

LUX Café Virtual Reality Filmprogramma

Mariënburg-
kapel

DIY-Lab: 
Ontdek de 
wiskunde 
achter origami

DIY-Lab: Bouw 
je hersenen na

Coffee & 
Science

Filosofisch Café

Expo

Bibliotheek Pop-up wetenschapsmuseum

Do 03 nov
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10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
LUX 2 The Martian Masterclass - 

Nieuwsgierigheid 
stimuleren door 
onderzoekend leren

Sunspring 
& The Next 
Rembrandt

Bizarre 
toekomst-
materialen 
uit Holly-
wood

Undune

LUX 3 Waiting for 
Immortality

NUTS! The Peacemaker Star Men

LUX 4 No Men Beyond
This Point

In Limbo In Defense of Food (Dis)Honesty -  
The Truth About Lies

LUX 6 The Origami 
Code

The Human 
Trial

Jheronimus
Bosch, Touched by
the Devil

Machine of Human 
Dreams

The Happy Film

Synthonzaal InScience / InVision Big Ideas:  
Drew Berry -  
Imagining Science

The Strange Eyes 
of Dr. Myes

LUX Café Virtual Reality Filmprogramma

Mariënburg-
kapel

 DIY-Lab: Bouw 
je hersenen na

DIY-Lab: 
Maak je 
eigen  
chocoprint

Science Café

Expo

Bibliotheek Pop-up wetenschapsmuseum

Vr 04 nov



inscience
film festival 201 6 11

10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
LUX 2 Undune Go Short 

Flirts with 
Language

De film de baas Tuinieren 
op Mars

The Origami 
Code

The Martian

LUX 3 Containment Lo and Behold, 
Reveries of the 
Connected World

Bugs (Dis)Honesty - The 
Truth About Lies

Project Nim

LUX 4 The Destruction of 
Memory

In Limbo Machine of Human 
Dreams

Realive No Men Beyond 
This Point

LUX 6 Arrival The Happy Film Maratus Antibiotica- 
resistentie

NUTS!

Synthonzaal Wereld in 
trilling

Big Ideas:  
James Garvey - 
Nudge, nudge, 
who’s there? 

LUX Café Serious Games

Virtual Reality Filmprogramma

Mariënburg-
kapel

DIY-Lab: Gist 
brengt leven in 
de brouwerij

DIY-Lab: 
Research C. 
Elegans 
worms

Coffee & 
Science

Expo

Bibliotheek Pop-up wetenschapsmuseum

Programmeertaal met Coderdojo

Za 05 nov
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10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00
LUX 2 The Girl Who 

Talked to 
Dolphins

Sunspring 
& The Next 
Rembrandt

Brussels Wild + 
stadswandeling

How does your 
genome help 
you speak?

Chicago Boys

LUX 3 The Messenger On Being a 
Scientist

Star Men Waiting for 
Immortality

LUX 4 The Peacemaker Vita activa: the spirit of 
Hannah Arendt

Unlocking the Cage Maratus Closing film - Arrival

LUX 6 How to Build a 
Time Machine

Call of 
Immortality

The Human 
Trial

The Mind of the 
Universe

The 
Awards

Synthonzaal Junior 
Wetenschapsquiz

Junior Big 
Ideas - 
Anne Schulp  
en Trix

Big Ideas:  
Renee Lertzman -  
Coping With 
Climate Depression

LUX Café Virtual Reality Filmprogramma

Mariënburg-
kapel

DIY-Lab 
Junior: Bouw 
je eigen 
game

DIY-Lab 
Junior: 
Kijk! Een 
muizen-
brein!

Coffee & 
Science

Expo

Bibliotheek Pop-up wetenschapsmuseum

Zo 06 nov
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Wil je graag (ver)dwalen door 
het programma, dan biedt 
InScience je daarvoor alle 
gelegenheid. 

Maar voor wie het prettiger vindt een rode 
draad te volgen, hebben we drie thema’s 
door het programma heen gevlochten: 
Citizen Science, Lets’s Talk Language en 
Extended Life.
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Citizen Science
Iedereen is een wetenschapper. Burgers helpen mee 
bij het zoeken naar sterrenstofdeeltjes en supernova’s, 
digitaliseren archieven, onderzoeken de evolutie van 
huisjesslakken en vouwen eiwitstructuren op. 
Wetenschappers gebruiken de vele handen om aan 
data te komen. Maar burgers gaan ook zelf aan de slag 
met wetenschappelijk materiaal en wetenschappelijke 
methoden. Met de CRISPR/Cas9 technologie kun je 
bijvoorbeeld thuis je eigen DNA knippen en plakken. 
Wat is de toekomst van het zowel verontrustende als 
veelbelovende Citizen Science? Waar liggen de kansen en 
waar liggen de gevaren?  

Programma’s Citizen Science
Maratus
Science for the Masses
The Messenger
The Mind of the Universe

Let’s Talk Language
Alles is taal. Taal is meer dan een communicatiemiddel, 
het bepaalt wie wij zijn en hoe onze wereld er uit 
ziet. Zonder taal kunnen we niet zo genuanceerd 
communiceren, is er geen cultuur en geen wetenschap. 
Onze complexe taal onderscheidt ons van andere 
dieren. Experimenten om chimpansees of dolfijnen 
menselijke taal aan te leren zijn jammerlijk mislukt. 
Maar een kind van drie kan zichzelf al leren praten. Ook 
voor wetenschappers blijft taal een mysterie dat door 
onderzoek naar ons brein en onze genen langzaam  
wordt ontrafeld.

Programma’s Let's Talk Language
Arrival
DIY-Lab Kijk! Een muizenbrein!
How does your genome help you speak?
The Girl Who Talked to Dolphins
Go Short Flirts with Language
Pop-up wetenschapsmuseum
Project Nim

Extended Life 
Is onsterfelijkheid de volgende stap in onze evolutie? 
Het tijdperk van de mensen is voorbij en dat van 
de transhumanisten is aangebroken. Met nieuwe 
wetenschappelijke inzichten wordt celveroudering 
tegengegaan, worden onze hersenen ge-upload naar 
het internet en wordt ons lichaam ingevroren om later 
weer tot leven gewekt te worden. Maar waarom zijn we 
zo bang voor ouderdom en de dood? Is een eeuwig leven 
wel wenselijk? 

Programma’s Extended Life
Big Ideas: Lee Cronin
Call of Immortality
In Limbo
Machine of Human Dreams
Realive
Unknown energies, Unidentified Emotions
Waiting for Immortality
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Opening
DE TWEEDE EDITIE VAN INSCIENCE - DUTCH INTERNATIONAL 
SCIENCE FILM FESTIVAL GAAT VAN START!

Kick-off 
WED 2 NOV / 20.1 5 / LUX 6 / 1 20 MIN / 

The 2016 edition of InScience kicks off with the public screening of the film 
Realive and a video interview with Cambridge researcher Aubrey de Grey. He 
talks about his quest for eternal life. Can you imagine to reach the very ripe old 
age of a thousand years?

Realive 
MATEO GIL / FICTION / 11 2 MIN / 201 6 / NL PREMIÈRE

Marc (Tom Hughes) is diagnosed with a disease and is given one year left to 
live. Unable to accept his own end, he decides to freeze his body. Sixty years 
later, in the year 2084, he becomes the first man to be revived in history. 
It is then he discovers that the love of his life, Naomi (Oona Chaplin), has 
accompanied him this entire time in a way that he’d never expected.

Kinderopening
WO 2 NOV / 1 5.00 – 1 6.30 / SYNTHONZAAL / VANAF 9 JAAR /  
GRATIS TOEGANG

Altijd al over de rode loper van een filmfestival willen lopen? Speciaal voor 
kinderen vieren we de start van InScience met een feestelijke kinderopening. 
Naast alle jonge bezoekers verwelkomen we een bijzondere gast: tv-
programma Het Klokhuis komt op bezoek! Op het programma staan onder 
andere de uitreiking van de Klokhuis Wetenschapsprijs en de première van 
een gloednieuwe wetenschapsaflevering van Het Klokhuis. De opening wordt 
gepresenteerd door het nieuwe Klokhuis-gezicht Eva Cleven. Niemand minder 
dan Burgemeester Bruls knipt het openingslintje door!
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Film /
Competition
Het leven voorbij de dood, de gevaren van internet, de zoektocht 
naar geluk. De relatie tussen kunst en technologie, het 
samenleven van mens en dier, wiskunde en origami, het einde 
van de man en poepen op mars.

Het competitieprogramma van InScience zit barstensvol prachtig in beeld gebrachte 
wetenschappelijke vraagstukken waar je meer van wilt weten. En jij bepaalt welke film je het 
allerbeste vindt door je stem uit te brengen voor de NTR Audience Award.
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Film + talk / Za 5 nov / 10.30 / 140 min / LUX 6
Hoogleraar experimentele natuurkunde Sijbrand de Jong 
en hoogleraar taalwetenschap Paul Boersma scheiden 
de science van de fiction bij Arrival. Wie beter dan een 
taalwetenschapper en een natuurkundige om ons te vertellen 
wat de wetenschappers in Arrival doen? 

Film + talk / Sun 6 Nov / 21.30 / 120 min / LUX 4 / 
Political philosopher Stefan Schevelier from Radboud 
University questions whether the aliens in the film Arrival are 
exactly what we need to end conflict on Earth.

Film + talk / Do 3 nov / 18.15 / 105 min / LUX 6 
Docent voeding en diëtetiek Fraukje Rosier van de HAN vertelt 
je hoe gezond insecten zijn.

Film + talk / Za 5 nov / 16.15 / 105 min / LUX 3
Gefrituurde sprinkhaan of wat larven door de nasi? In veel 
landen staan insecten elke dag op het menu. Cultureel 
antropoloog Anke Tonnaer van de Radboud Universiteit vertelt 
over verschillen in eetculturen. 

Film + talk / Do 3 nov / 21.00 / 90 min / LUX 2
Kun je celveroudering tegengaan door minder stress en een 
gezondere levensstijl? Epidemoloog Dóra Révész van het VUmc 
vertelt je er alles over.

Film + talk / Zo 6 nov / 12.15 / 90 min / LUX 6
Marian Adriaansen, HAN-lector Innovatie in de Care vertelt 
over ons negatieve beeld van ouderdom en onze wens om 
steeds langer jong te blijven. 

Arrival
DENIS VILLENEUVE / SCIENCE FICTION / 
1 1 6 MIN / 201 6 / NL PREMIÈRE

Bugs 

ANDREAS JOHNSEN / DOCUMENTAIRE / 
76 MIN / 201 6

Call of Immortality
ANDREAS SCHNÖGL / DOCUMENTAIRE / 
58 MIN / 201 5

ARRIVAL is a provocative science fiction thriller 
from acclaimed director Denis Villeneuve (SICARIO, 
PRISONERS). When mysterious spacecraft touch down 
across the globe, an elite team - lead by expert linguist 
Louise Banks (Amy Adams) - are brought together 
to investigate. As mankind teeters on the verge of 
global war, Banks and the team race against time for 
answers – and to find them, she will take a chance that 
could threaten her life, and quite possibly humanity.

Release date ARRIVAL: 10 November 2016

Tijd om insecten te eten! Een chef en een onderzoeker 
van het Nordic Food Lab reizen de wereld over om 
insecten te vinden, kweken, koken en proeven. 
Ze vinden de verheerlijkte termietenkoningin, de 
giftige reuzenhoornaar en dé woestijn delicatesse: 
honingpotmieren. Maar leidt het eten van insecten ook tot 
een betere wereld?

Proeven? Dit is je kans! Bij beide vertoningen worden insectenhapjes 
geserveerd door studenten van de opleiding Food and Business (HAN).

Ons voortdurende verlangen naar eeuwig leven groeit 
door technologische ontwikkelingen. Met technologie als 
‘cryptopreservation’ en artificiële intelligentie willen 
onderzoekers de dood uitdagen en het eeuwige leven 
mogelijk maken.
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Film + talk / Do 3 nov / 16.15 / 105 min / LUX 2
Met gemengde gevoelens kijken de Chicago Boys terug op 
de invoering van de markteconomie. Is Chili een voorbeeld 
dat navolging verdient? Econoom Koos Wagensveld, lector 
Financial Control bij de HAN geeft zijn visie. 

Film + talk / Zo 6 nov / 16.00 / 120 min / LUX 2
Wat is de relatie tussen ideologie en economie? Econoom 
Annelies van Uden van de Radboud Universiteit onderzoekt 
landen in economische ontwikkeling. Ze gaat in op de ideologie 
van het kapitalisme. 

Film + korte film + talk / Do 3 nov / 14.00 / 120 min / LUX 2
Als we mensen in de verre toekomst willen waarschuwen voor 
nucleair afval, moeten we plannen voor de lange termijn. Nathalie 
de Haan, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, bestudeert 
wat er nog over is van de Griekse en Romeinse cultuur en merkt 
hoeveel er van een cultuur verloren gaat in tweeduizend jaar. 

Film + korte film + talk / Za 5 nov / 11.15 / 120 min / LUX 3
Jaap Hart werkt bij the Nuclear Research and Consultancy 
Group in Petten en plaatst het onheilspellend verhaal van 
Containment voor ons in Nederlands perspectief. Voor welke 
uitdagingen stelt dit afval ons?

Film + talk / Do 3 nov / 18.30 / 120 min / LUX 2
Archeoloog Lidewijde de Jong van de Rijksuniversiteit 
Groningen maakte een digitale tour van de ruïnes van Palmyra, 
om deze belangrijke bedreigde plaats voor het nageslacht 
te bewaren. Ze bespreekt het belang van het bewaren van 
cultureel erfgoed.

Film + talk / Za 5 nov / 11.45 / 120 min / LUX 4
Wat als alle gebouwen, alle geschriften, alle monumenten 
van je cultuur weg zijn? Bestaat je cultuur dan nog? David 
Duindam van de Universiteit van Amsterdam vraagt zich na de 
film af of er genocide bestaat op cultuur.

Chicago Boys
RAFAEL VALDEAVELLANO / DOCUMENTAIRE / 
85 MIN / 201 5 / NL PREMIÈRE

Containment
PETER L. GALISON / DOCUMENTAIRE / 
82 MIN / 201 5

The Ray Cat Solution
BENJAMIN HUGUET / KORTE FILM / 
1 4 MIN / 201 5 / EU PREMIÈRE

The Destruction of 
Memory
TIM SLADE / DOCUMENTAIRE / 84 MIN / 
201 5 / NL PREMIÈRE 

Ondersteund door de dictatuur in Chili veranderde een 
groep Chileense volgelingen van de Amerikaanse econoom 
Milton Friedman het land in het eerste en meest extreme 
neoliberale land ter wereld. Ouder en wijzer kijken de 
Chicago Boys terug op de geschiedenis die zij schreven.

De Koude Oorlog heeft driehonderd miljoen 
liter aan radioactief afval achtergelaten. 
Kunnen we vat houden op deze meest 
dodelijke substantie ooit gecreëerd? 
Containment verbindt een ongemakkelijk 
heden met een denkbeeldige, verontrustende 
toekomst, waarin alles anders zal zijn.

Ideetje: een radioactief kattenras creëren dat 
van kleur verandert als ze in de buurt komen van 
nucleair afval.
buiten competitieprogramma

In Syrië en Irak worden millennia aan cultureel erfgoed 
verwoest, met catastrofale gevolgen. Heldhaftige 
individuen vechten terug met gevaar voor eigen leven. 
The Destruction of Memory laat niet alleen de huidige 
vernietigingen zien, maar geeft je inzicht in het hele 
verhaal. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van het uitroeien 
van culturele identiteit nu en in het verleden?
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Fim + talk / Fri 4 Nov / 20.15 / 120 min / LUX 4 /  
Director Yael Melamede will tell about the making of the film 
and her cooperation with psychologist Dan Ariely. Afterwards 
you can share the truth about a lie you have told on a special 
note for our own Big Lie Wall.

Fim + talk / Sat 5 Nov / 18.30 / 120 min / LUX 3 /  
What if the consequences of lying grow over your head? 
Director Yael Melamede and Huub Pijnenburg, lecturer at the 
Radboud University and HAN, talk about miscalculations in 
decision making. 

Film + talk / Vr 4 nov / 21.15 / 120 min / LUX 6
We willen dolgraag gelukkig worden. De vraag is: hoe 
doe je dat? Psychiater en mindfulness-trainer Hiske van 
Ravesteijn van Radboudumc schijnt haar licht op de zaak.

Film + talk / Sat 5 Nov / 13.30 / 120 min / LUX 6 /  
We surround ourselves with design that makes 
us feel good, but does it make us happy? Anna 
Pohlmeyer, assistant professor at Delft University of 
Technology, will talk about her research on design for 
happiness at Delft Institute of Positive Design. 

Film + talk / Thu 3 Nov / 21.30 / 110 min / LUX 4 /  
Say hello to your deceased father or preview how the world will 
look 200 years from now. Time travel is hot! Physicist James 
Ryan of Radboud University gives an introduction regarding the 
(im)possiblities of time travel.

Film + talk / Zo 6 nov / 10.00 / 110 min / LUX 6
Is reizen door de tijd iets wat alleen kan in sciencefictionfilms? 
Of laat de natuurkunde het daadwerkelijk toe dat we naar de 
toekomst of het verleden reizen? Dat hoor je van Jean-Paul 
Keulen, adjunct-hoofdredacteur van het populairwetenschap-
pelijke tijdschrift KIJK en sterrenkundige van opleiding.

(Dis)Honesty - The Truth 
About Lies 
YAEL MELAMEDE / DOCUMENTARY / 
90 MIN / 201 5

The Happy Film 
HILLMAN CURTIS, STEFAN SAGMEISTER & 
BEN NABORS / DOCUMENTARY / 95 MIN / 
201 6 / NL PREMIÈRE

How to Build a Time 
Machine 
JAY CHEEL / DOCUMENTARY / 81  MIN / 
201 6 / EUR PREMIÈRE

It’s human nature to lie and we all do it. Nothing to worry 
about, right? But where does this human tendency come 
from? From a little white lie to devastating deceits: 
behavioral economist Dan Ariely examines the underlying 
reasons through personal stories, expert insights and 
behavioral experiments.

Can you influence your own happiness? This is something 
designer Stefan Sagmeister was determined to find out. 
Sagmeister undergoes a series of self-experiments outlined 
by popular psychology to determine once and for all if we can 
control our own happiness.

Time travel? Do it yourself! How to Build a Time Machine 
follows two men determined to build their own time 
machines. For the past thirteen years, Rob Niosi has been 
working obsessively to create an exact replica of the time 
machine from the cinematic classic The Time Machine. 
Theoretical physicist Dr. Ron Mallet hopes to see his father 
again by designing a working time machine.

Film + talk / Do 3 nov / 14.15 / 120 min / LUX 4
Sanne Bloemink ging net als Sagmeister op zoek naar geluk 
en vertelt over haar zoektocht in New York.
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the impact that our increasingly virtual identities – and the 
corresponding push towards big data and behavior steering 
– have on our behavior, our experience of the world, and our 
sense of purpose.  

Film + talk / Za 5 nov / 14.15 / 120 min / LUX 4 
Een smart flesje en fopspeen, een registrerende romper en 
rammelaar; alle beloven de angst van vers ouderschap weg te 
nemen en er data voor in de plaats te geven. Techniekfilosoof 
Elize de Mul van Universiteit Leiden bespreekt of dit een stap is 
richting een totale controle over nieuwe situaties.

Film + talk / Fri 4 nov / 16.30 / 120 min / LUX 6
Kunsthistoricus Matthijs Ilsink van de Radboud Universiteit 
bespreekt samen met regisseur Pieter van Huijstee zijn 
ervaringen met een filmploeg in een wereld waarin camera’s 
niet gebruikelijk zijn.

bezig met het belang van voeding bij topsport en legt ons uit 
wat goed eten is.

Film + talk / Vr 4 nov / 18.00 / 110 min / LUX 4 
Geen suiker, geen zoetstoffen, het lijkt wel alsof niks gezond 
is. Jaap Seidell van de Vrije Universiteit Amsterdam is dé 
overgewicht specialist van Nederland en vertelt wat de 
randvoorwaarden zijn waaronder het ons wel lukt goed te eten. 
 

In Limbo
ANTOINE VIVIANI / DOCUMENTARY /  
85 MIN / 201 6

Jheronimus Bosch, 
Touched by the Devil
PIETER VAN HUIJSTEE / DOCUMENTAIRE / 
87 MIN / 201 6

In Defense of Food
MICHAEL SCHWARZ / DOCUMENTAIRE / 
78 MIN / 201 5 / NL PREMIÈRE

In computer science, 'in limbo' is the term given to data 
that has been erased from a system, but not yet deleted 
from its storage media. In 2016, we save our memories 
and personal information in large, anonymous data 
warehouses. We are outsourcing our memories to devices 
and, as a result, these systems know us better than we 
know ourselves. What implications does this have?

Film + talk / Fri 4 Nov / 15.30 / 120 min / LUX 4 / 
Johnny Hartz Søraker of the University of Twente will discuss 

Een researchteam, onder leiding van Matthijs Ilsink, 
reist over de de hele wereld om de mysteries rondom de 
schilderijen van Jheronimus Bosch te ontrafelen. Door 
over hun schouder mee te kijken, zijn we getuige van hoe 
zij inzicht krijgen in de genialiteit van deze unieke en 
visionaire kunstenaar. 

Wat moet ik eten om gezond te zijn? 'Eet niet teveel en 
voornamelijk planten', zegt Michael Pollan. In In Defense of 
Food maakt Pollan korte metten met de vele tegenstrijdige 
claims over gezonde voeding en komt hij met duidelijke 
antwoorden op de meest verwarrende en urgente vragen 
van deze tijd over eten.

Film + talk / Do 3 nov / 15.45 / 110 min / LUX 6
Gedragsonderzoeker Roel Hermans van de Radboud 
Universiteit vertelt hoe onze directe omgeving invloed heeft 
op ons eetpatroon. Sportdiëtiste Sarai Pannekoek is dagelijks 



Film + talk / Do 3 nov / 20.30 / 120 min / LUX 3 
Hoe verandert het internet de manier waarop we samenleven? 
José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediawetenschappen 
aan de Universiteit van Amsterdam en president van de KNAW, 
geeft een inleiding. 

Film + talk / Sat 5 Nov / 13.45 / 120 min / LUX 3 / 
Not only devices are connected, humans also connect with the 
internet through The Internet of Things. Computer scientist 
Maarten Weyn of University of Antwerp talks about the 
opportunities and threats regarding The Internet of Things.

Lo and Behold, Reveries 
of the Connected World 
WERNER HERZOG / DOCUMENTARY / 
98 MIN / 201 6

A world without the Internet is unimaginable. In Lo and 
Behold, Werner Herzog chronicles the origins of 'the 
Internet'. What dangers does it pose? And what are its 
success stories? Herzog interviews various artists and 
scientists to determine our relationship with the Internet.
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Film + talk / Fri 4 Nov / 19.00 / 110 min / LUX 6 / 
Eric Postma, professor of Artificial Intelligence at Tilburg 
University and Jheronimus Academy of Data Science, examines 
the do’s and don’ts regarding artificial intelligence and tries to 
sketch a realistic portrait of the future.

Film + talk / Za 5 nov / 16.45 / 110 min / LUX 4
Zal Goertzel er ooit in slagen om bovenmenselijke intelligentie 
te ontwikkelen? Cognitiewetenschapper Iris van Rooij van het 
Donders Institute for Brain Cognition and Behaviour, vertelt na 
de film wat we al begrijpen van menselijke intelligentie.

Film + korte film + talk / Za 5 nov / 16.15 / 105 min / LUX 6
De hoofdpersoon uit Maratus is niet de enige amateur die een 
belangrijke wetenschappelijke ontdekking deed. Leraar Hanny 
van Arkel, sterrenkundige Frans Snik van de Universiteit Leiden en 
Montserrat Prats Lopez, bedrijfswetenschapper aan de VU, vertellen 
over citizen science in de geesteswetenschappen. Alejandro Tauber 
redacteur bij Motherboard Netherlands Vice leidt het gesprek.

Film + talk / Zo 6 nov / 19.00 / 60 min / LUX 4 
Curator van de Spannende Spinnen-tentoonstelling Jacco 
Steendam komt samen met zijn vogelspin Rosita vertellen over 
ontdekkingen van nieuwe spinnensoorten.

Machine of Human 
Dreams 
ROY COHEN / DOCUMENTARY / 75 MIN / 
201 6 / NL PREMIÈRE

Ben Goertzel devotes his life to creating a higher 
form of intelligence. Will this famous computer 
expert and his team succeed in overcoming 
personal, professional and financial problems 
and take the next step in human evolution?

Maratus
SIMON CUNICH / DOCUMENTAIRE / 
30 MIN / 201 5 / EUR PREMIÈRE

Science for the Masses
LAUREN KNAPP / DOCUMENTAIRE /  
1 0 MIN / 201 5 / EUR PREMIÈRE

Een vuilnisman fotografeert een spin, plaatst de 
foto online en krijgt een telefoontje: misschien 
gaat het wel om een onontdekte soort! Wat volgt is 
een zoektocht van drie jaar om de spin opnieuw te 
vinden. Een bijzonder verhaal over een kleurrijke 
amateurwetenschapper en zijn ontdekking.

Gabriel & Jeff hebben hun zelfvoorzienende 
woning veranderd in een biologie laboratorium 
voor biohacking. Twee nieuwsgierige individuen 
die op eigen wijze de traditionele en academische 
wetenschapsmodellen uitdagen.
buiten competitieprogramma

the choice of
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Film + talk / Do 3 nov / 18.00 / 120 min / LUX 3 
Zang speelt een belangrijke rol bij vogels bij het zoeken van 
een partner. Na de film vertelt gedragsbioloog Katharina 
Riebel van Universiteit Leiden waarom vogelzang zoveel 
complexer is dan paringssignalen bij de meeste andere dieren.

Film + talk / Zo 6 nov / 10.30 / 120 min / LUX 3 
Bioloog Ruud Foppen van de Radboud Universiteit gaat in 
op zijn onderzoek naar de bedreiging van zangvogels in 
Nederland.

Film + korte film + talk / Vr 4 nov / 18.30 / 70 min / LUX 2 
Zet een algoritme aan het werk, sluit je 3D-printer aan en 
een nieuw kunstwerk is geboren. Wat is eigenlijk kunst? 
Een gesprek over de spanning tussen technologie en kunst. 
Regisseur Juliette Stevens is aanwezig. 

Film + korte film + talk / Zo 6 nov / 12.30 / 75 min / LUX 2
Kunsthistoricus Marijke Goeting van de Radboud Universiteit 
en ArtEZ en cultuurwetenschapper Martijn Stevens van de 
Radboud Universiteit gaan in gesprek over de relatie tussen 
kunst en technologie. Regisseur Juliette Stevens is aanwezig.

The Messenger
SU RYNARD / DOCUMENTAIRE / 89 MIN / 
201 5 / NL PREMIÈRE

Zangvogels maken al millennia lang ongelooflijke 
migratiereizen over continenten en oceanen. 
Klimaatverandering, pesticiden, domesticatie en 
stadslichten bedreigen hun tochten. The Messenger is een 
visueel spannende ode aan de schoonheid van zangvogels 
en wat we verliezen als we de zangvogels verliezen.

The Next Rembrandt 
JULIETTE STEVENS / DOCUMENTAIRE / 
24 MIN / 201 6 / WERELDPREMIÈRE

Sunspring 
OSCAR SHARP / SCIENCE FICTION / 9 MIN / 
201 6 / NL PREMIÈRE

Door het werk van schilder Rembrandt van Rijn 
nauw te bestuderen ontdekt een team van data-
analisten het geheim van Rembrandt. Met behulp 
van algoritmes en een 3D-printer maken ze The 
Next Rembrandt. Een uniek schilderij van zowel de 
zeventiende als de eenentwintigste eeuw. 

Dit is hilarisch! Een film geschreven door  
een algoritme. 
buiten competitieprogramma

Film + talk / Fri 4 Nov / 12.15 / 155 min / LUX 2 / 
Always had the desire to live on Mars? Astrophysicist 
Martha Irene Saladino of Radboud University tells about the 
possibilities of living on Mars. Will Mars ever become our 
second home?

Film + talk / Za 5 nov / 21.00 / 155 min / LUX 2 
Kun je overleven op Mars door je eigen groenten te 
verbouwen? Wetenschapsjournalist Gerda Bosman van de NTR 
vertelt over de uitdagende omstandigheden die moestuinieren 
met zich meebrengt in de ruimte, op de maan en op Mars.

The Martian 
RIDLEY SCOTT / FICTION / 1 44 MIN / 201 5

Astronaut Mark Watney (Matt Damon) becomes strand-
ed on Mars after a failed manned mission and his team 
assume him dead. He must rely on his resourcefulness and 
ingenuity to find a way to signal to Earth that he is alive.



Film + talk / Vr 4 nov / 13.15 / 105 min / LUX 4
Zijn mannen en vrouwen echt anders? En hoe zouden bedrijven 
er uitzien met alleen vrouwen? Marieke van den Brink is 
hoogleraar Gender & Diversity Studies aan de Radboud 
Universiteit en gaat in op genderdiversiteit in organisaties. 

Film + talk / Za 5 nov / 21.45 / 105 min / LUX 4 
Psycholoog Annelies Kleinherenbrink van de Universiteit van 
Amsterdam onderzoekt de wisselwerking tussen gender-
stereotypen en (neuro)wetenschappelijke verklaringen van 
sekseverschillen.

No Men Beyond This 
Point
MARK SAWERS / FICTION / 80 MIN / 201 5

Stel je een wereld voor waar sinds 1953 vrouwen 
zwanger kunnen worden zonder de hulp van mannen en 
bovendien geen mannelijke baby’s meer voortbrengen. 
Een droogkomische mockumentary over de 37 jaar oude 
Andrew Myers, de jongste man die nog leeft. Terwijl hij 
werkt als huishouder van een vrouwengezin, voert hij een 
strijd om te voorkomen dat mannen uitsterven.
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Film + talk / Vr 4 nov / 16.30 / 105 min / LUX 3
Irma Joosten, hoogleraar medische immunologie aan 
het Radboudumc, probeert het leven van mensen na een 
transplantatie te verbeteren. Waarom stoot het menselijk 
lichaam vreemd weefsel af? 

Film + talk / Za 5 nov / 21.15 / 105 min / LUX 6
Kun je er van uit gaan dat de arts het beste met je voor heeft? 
Erwin Kompanje, etisch- en klinisch onderzoeker van het 
Erasmus Medisch Centrum, vertelt over ethiek in de zorg.

Film + talk / Do 3 nov / 12.00 / 90 min / LUX 2 
Producent Joost van Ginkel en co-producent Remco van 
Schadewijk, tevens wetenschapper aan de Universiteit Leiden, 
vertellen hoe deze bijzondere film tot stand is gekomen. 

Film + talk / Zo 6 nov / 13.00 / 110 min / LUX 3
Socioloog Willem Halffman en ethica Femke Takes van de 
Radboud Universiteit gaan in gesprek met producent Remco 
van Schadewijk over de ethische dilemma’s die het werk als 
wetenschapper met zich meebrengen.

NUTS!
PENNY LANE / DOCUMENTAIRE / 79 MIN /  
201 6

On Being a Scientist
GOSJA KLIVTONNE / FICTION / 56 MIN / 
201 6

Het bijna-helemaal-waargebeurde verhaal van John 
Romulus Brinkley. In 1917 ontdekte deze dokter uit Kansas 
dat hij impotentie kon genezen door geitentestikels in 
mannen te transplanteren. Bizar? Dit is nog maar het 
begin van het verhaal.

Een beroemde, bekroonde hoogleraar navigeert door de 
academische wereld, terwijl zijn werkhouding hem duwt 
een naar grijs gebied waar hij botst met de grenzen van 
wetenschappelijke integriteit. Wanneer een oud conflict 
opborrelt uit zijn verleden moet hij een moeilijke keuze 
maken over zijn grootste levenswerk en carrière.

the choice of
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Film + talk / Vr 4 nov / 18.45 / 120 min / LUX 3
Een wetenschapper vertelt over internationale betrekkingen. 
Bestaat het recept voor een wereld zonder oorlog?

Film + talk / Sun 6 Nov / 11.00 / 120 min / LUX 4 /  
When do victims find peace within? Antony Pemberton, 
professor of Victimology at Tilburg University, explains the 
victimization processes in law, politics and society. 

Film + talk / Za 5 nov / 21.00 / 120 min / LUX 3 
"Give orange me give eat orange me eat orange give me eat 
orange give me you" (Nim, 1973-2000). Duidelijke taal, als 
je grammatica niet zo nauw neemt. Edwin van Leeuwen, 
onderzoeker van primaat gedrag aan het MPI en de University 
of St. Andrews vraagt zich af of wij ook om een sinaasappel 
kunnen vragen in het Chimpansees.

The Peacemaker 
JAMES DEMO / DOCUMENTARY / 90 MIN / 
201 6 / NL PREMIERE

Project Nim 
JAMES MARSH / DOCUMENTAIRE /  
93 MIN / 201 1

The Peacemaker follows international peacemaker 
Padraig O'Malley on a five-year journey through some of 
the most dangerous crises zones in his effort to find peace. 
From Northern Ireland to Kosovo and from Nigeria to Iraq. 
Will he succeed in developing a model for peace?

Een kleine chimpansee, genaamd Nim Chimpsky, 
wordt weggehaald bij zijn moeder voor een langdurig 
experiment. Project Nim vertelt het onthullende maar ook 
verontrustende verhaal van deze poging om een aap de 
menselijke taal aan te leren. 
buiten competitieprogramma

Film + talk / Vr 4 nov / 12.00 / 90 min / LUX 6
Een wetenschapper geeft je inzicht in de wereld van origami.

Film + talk / Za 5 nov / 19.00 / 90 min / LUX 2
Met de klassieke hulpmiddelen is het onmogelijk om een 
willekeurige hoek in drie gelijke stukken te verdelen. Met 
origami kan dat wel. Wiskundige Philippe Cara van de 
Universiteit van Brussel vertelt alles over origami.

The Origami Code
FRANCOIS-XAVIER VIVES / DOCUMENTAIRE /  
52 MIN / 201 5 / NL PREMIÈRE

Origami is hot. Onderzoekers omarmen de 
'origamifilosofie' in robotica, de farmaceutische industrie 
en nanotechnologie. Hoe is deze eeuwenoude vouwkunst 
de toponderzoeksgebieden binnengedrongen?

Film + talk / Do 3 nov / 16.00 / 90 min / LUX 3
De zeven officiële axioma’s van de origami geven alle 
mogelijke manieren om een vouw te creëren tussen 
combinaties van punten en lijnen. Volg je het nu al niet meer? 
Luister dan naar de uitleg van wiskundige Wieb Bosma van de 
Radboud Universiteit.
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Kick-off / Wed 2 Nov / 20.15 / 135 min / LUX 6 / 
Is eternal life near? This is the topic that Cambridge 
researcher Aubrey de Grey discusses.

Film + talk / Sat 5 Nov / 19.15 / 120 min / LUX 4 / 
Imagine you’re being brought back to life a hundred years 
from now. Philosopher Joyce Gusman-Vermeer of Radboud 
University wonders how you can manage in such a new and 
unknown world.

Realive
MATEO GIL / FICTION / 1 1 2 MIN / 201 6 / 
NL PREMIÈRE

Marc (Tom Hughes) is diagnosed with a disease and is 
given one year left to live. Unable to accept his own end, 
he decides to freeze his body. Sixty years later, in the year 
2084, he becomes the first man to be revived in history. 
It is then that he discovers that the love of his life, Naomi 
(Oona Chaplin), has accompanied him this entire time in a 
way that he'd never expected.
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Film + talk / Fri 4 Nov / 21.15 / 110 min / LUX 3 /  
Astronomer Lucas Ellerbroek (University of Amsterdam) 
traveled to Chili where the largest telescope in the world can 
be found. He will talk about spectacular starry skies.

Film + talk / Zo 6 nov / 15.15 / 110 min / LUX 3 
Donald Lynden-Bell, een van de vier Star Men uit de film, is de 
ontdekker van superzware zwarte gaten in het centrum van 
sterrenstelsels. Jean-Paul Keulen, adjunct-hoofdredacteur 
van het populairwetenschappelijke tijdschrift KIJK en 
sterrenkundige van opleiding, vertelt je hier alles over.

Star Men
ALISON ROSE / DOCUMENTAIRE / 88 MIN /  
201 5

They helped build the world's biggest observatory and 
made countless revolutionary discoveries about the 
evolving universe. Now, these four astronomers are 
celebrating fifty years of work and friendship. They are 
taking a trip down memory lane in the American Southwest 
to discuss what their groundbreaking research in the most 
productive period in the history of astronomy meant for 
them personally. 

Film + talk / Vr 4 nov / 21.30 / 100 min / Synthonzaal 
Blinde mensen die weer kunnen zien door electroden op hun 
tong te plakken die weer visuele informatie doorgeven. Onze 
zintuigen werken veel complexer dan we denken. Floris de 
Lange, hoofdonderzoeker aan het Donders Instituut, vertelt 
over sensory substitution en hoe verwachting en kennis de 
waarneming verrijken.

The Strange Eyes of Dr. 
Myes
NANCY ANDREWS / FICTIE / 76 MIN / 201 5

Een knettergekke speelfilm gemixt met animatie, found 
footage en een snufje musical. Dr. Sheri Myes is ervan 
overtuigd dat we onze zintuigen kunnen versterken. Als 
ze haar research loslaat op haar eigen lichaam en geest 
verandert ze in een steeds merkwaardiger wezen met 
superzintuigen en dat is niet zonder gevolgen.

the choice of
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Film + talk / Fri 4 Nov / 21.30 / 120 min / LUX 2 /  
Wieger Wamelink, an ecologist at Wageningen University & 
Research, explains how he grew arugula, radishes, tomatoes, 
potatoes and rye in Martian soil in a Wageningen greenhouse. 
Director Dennis Rätzel is attending the screening. 

Film + talk / Sat 5 Nov / 11.00 / 120 min / LUX 2 / 
Infectious disease expert Mihai Netea from Radboud 
university medical center explains the possible presence 
of microorganisms on Mars and the risk of infection for 
astronauts. Director Dennis Rätzel is attending the screening.

Film + talk / Thu 3 Nov / 16.45 / 70 min / LUX 4 /  
What happens to experiential knowledge in the absence of 
a body? Bioethicist Mira Vegter from Radboud University 
demonstrates that technology can help us understand who we 
are.

Film + talk / Thu 3 Nov / 19.00 / 120 min / LUX 4 /  
Eva Meijer is philosopher at the University of Amsterdam, 
writer and artist. In her lecture she will discuss non-human 
animals as political beings.

Film + talk / Zo 6 nov / 16.30 / 120 min / LUX 4
Jurist Janneke Vink van de Universiteit Leiden gaat dieper in 
op de Amerikaanse chimpansee-rechtszaken. 

Undune
DENNIS RÄTZEL / DOCUMENTARY /  
83 MIN / 201 5 / NL PREMIÈRE

Unknown Energies, 
Unidentified Emotions
DALIBOR BARIC / EXPERIMENTAL /  
40 MIN / 201 5 / NL PREMIÈRE

Unlocking the Cage
CHRIS HEGEDUS & D.A. PENNEBAKER / 
DOCUMENTARY / 91  MIN / 201 6

A documentary about toilets on Mars? You bet! If we want 
to produce food on Mars, we'll need fertile soil in which to 
grow it. That's right: poop, feces, manure. Human feces 
are both unavoidable and indispensable. Transforming it 
into fertile black soil will bring us one step closer to living 
on Mars!

Journalist Isidor Dukas visits the Institute for Research 
on Psychic Phenomena and Mental Film. During a 
confrontation with one of the test subjects a routine check 
transforms into a never-ending maze. And who's the 
agent with the artificial and synthetic identity? Enjoy the 
stunning imagery as you delve into the unknown. 

Do primates deserve the same rights as humans have? 
Professor Steven Wise battles sceptical judges in court 
to achieve this. Will Wise succeed in tearing down the 
imaginary wall between man and animal?
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Film + talk / Do 3 nov / 13.00 / 150 min / LUX 3 
Politiek filosoof Marieke Borren van Universiteit 
Utrecht en Pretoria vertelt hoe de ideeën 
van Arendt nog steeds actueel zijn.
 
Film + talk / Zo 6 nov / 13.30 / 150 min / LUX 4 
De gedreven politiek filosoof Anya Topolski van de 
Radboud Universiteit legt een link tussen het werk van 
Hannah Arendt en de huidige politieke situatie.

Film + talk / Vr 4 nov / 14.00 / 120 min / LUX 3 
Onderzoeker Anne Dijkstra van de Universiteit  
Twente vertelt hoe wij tegen nieuwe 
mensverbeteringstechnologieën aankijken. 

Film + talk / Zo 6 nov / 17.45 / 120 min / LUX 3
Biochemicus Giel Bosman van Radboudumc 
vertelt over zijn onderzoek naar moleculaire 
en cellulaire aspecten van veroudering. 

Vita activa: the spirit of 
Hannah Arendt
ADA USHPIZ / DOCUMENTAIRE /  
1 25 MIN / 201 5

Waiting for Immortality
SYLVIE BLUM / DOCUMENTAIRE / 90 MIN / 
201 5 / NL PREMIÈRE

Intrigerend en intiem portret van Hannah Arendt en 
haar onstuimige leven. We reizen naar de plaatsen 
waar ze woonde, werkte en liefhad terwijl ze schreef 
over de open wonden van de moderne tijd. Haar 
ideeën over de stateloosheid van vluchtelingen, 
de banaliteit van het kwaad en totalitarisme 
hebben nog niks aan actualiteit verloren.

Onsterfelijk zijn, wie wil dat nou niet? De wetenschap 
maakt het bijna mogelijk. Er wordt geëxperimenteerd met 
invriestechnologie en het omkeren van de aftakeling van 
organen en cellen. Is het klonen van mensen de volgende 
stap? Welke sociale en morele kwesties roept dit op?



Film / Shorts
Ontroerend, meeslepend, verbazingwekkend, experimenteel 
of ronduit hilarisch. De kortefilm programma’s van InScience 
bieden je nèt even een andere kijk op de wereld om ons heen. 
Niet alleen in de filmzalen, maar ook in de knusse 
café-huiskamer en in Virtual Reality.

Go Short flirts with Language
KORTEFILMBLOK / DO 3 NOV / 22.00 / LUX 6 / 70 MIN
KORTEFILMBLOK / ZA 5 NOV / 1 3.30 / LUX 2 / 70 MIN 

Wat gebeurt er wanneer iemand niet kan communiceren op de ‘normale manier’? In dit programma 
onderzoekt Go Short de wereld van de communicerende mens. Deze vijf korte films openbaren de 
drang van mensen om met elkaar en de wereld in contact te zijn, de invloed van taalbarrières en het 
vermogen van mensen om nieuwe manieren van sociale interactie te ontwikkelen.

Unearthing the Pen 
CAROL SALTER / DOCUMENTAIRE / 1 2 MIN / 2009

Listen
RUNGANO NYONI & HAMY RAMEZAN / FICTIE / 1 4 MIN / 201 4

Blindelings
JOANNE VAN DER WEG / ANIMATIE / 2 MIN / 201 4

Ebb & Flow
GABRIEL MASCARO / DOCUMENTAIRE / 28 MIN / 201 2

Telling Lies
SIMON ELLIS / KUNSTFILM / 5 MIN / 2001

inscience
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De film de baas
KORTE FILMS + TALK / ZA 5 NOV / 15.15 /  
100 MIN / LUX 2

De interactie tussen film en onze geest 
wordt al vanaf de eerste films bestudeerd 
door wetenschappers. Ze hebben niet 
alleen vragen over perceptie, cognitie en 
emoties, maar vragen zich ook af of film 
zelf een bepaald denkvermogen bezit. 
Mediawetenschapper Daisy van de Zande 
van de Universiteit Utrecht gaat in op hoe we 
toch kunnen denken en voelen bij films die we 
misschien niet direct begrijpen.

Unknown Energies, 
Unidentified Emotions
DALIBOR BARIC / EXPERIMENTEEL / 40 MIN / 
201 5 / NL PREMIÈRE

Rhizome
BORIS LABBÉ / EXPERIMENTEEL / 1 1 M IN / 
201 5 / NL PREMIÈRE

The Mirror System
EVA ZORNIO / DOCUMENTAIRE / 17 MIN / 
2015 / NL PREMIÈRE

Virtual Reality
I.S.M. VR-HOUSE - VIRTUAL REALITY SHOP

DOORLOPEND / CAFÉ LUX / GRATIS

Duik vanaf je barkruk in een virtuele 
wetenschapswereld! Zet een van de VR-brillen 
van VR-House op en reis mee met Darwin of 
bezoek de Large Hadron Collider van CERN. 
Iedere bril geeft toegang tot een andere wereld, 
dus probeer ze allemaal en laat je verrassen.



inscience
film festival 201 632

Awards
ZO 6 NOV / 20.1 5 / 60 MIN / LUX 6

Op zondag 6 november sluiten we het festival af met de  
uitreiking van de awards voor de beste film. Elisabeth van 
Nimwegen van NTR-programma De Kennis Van Nu reikt de 
prijzen uit. De films uit het competitieprogramma maken kans 
op awards in drie categorieën. Wil jij als eerste weten welke 
films er in de prijzen vallen? Zorg dan dat je erbij bent tijdens de 
awardshow!

NTR Audience 
Award  
€2500

Stem mee op de favoriete film van 
InScience 2016! Geef na iedere 
film je waardering aan op het 
stemformulier dat je ontvangt 
bij de inloop van de zaal. De 
winnende film gaat naar huis met 
een award ter waarde van €2500.

Student Jury 
Award 
€500

Vijf studenten van Gelderse 
universiteiten, hogescholen en 
MBO-opleidingen kijken een 
brede selectie aan films tijdens 
het festival. Zondagavond 
maken zij bekend welke 
filmmaker volgens hen de beste 
wetenschapsfilm heeft gemaakt.

Youth Jury 
Award 
€500

De jongerenjury bestaat uit vijf 
scholieren van Gelderse scholen 
tussen de 14 en 18 jaar. De 
jonge filmliefhebbers volgen 
een speciale route door het 
festival en reiken de award uit 
voor de beste wetenschapsfilm 
aan de winnende filmmaker.



inscience
film festival 201 6 33

Wil jij volgend jaar in de jury? 
Mail dan naar: 

educatie@insciencefestival.nl
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Specials
Verken wetenschap met de specials 
van InScience waar woord en beeld 
samenkomen, waar ruimte is voor verdieping 
en waar wetenschappers en filmmakers het 
onbekende kenbaar maken. Wetenschap is 
overal aanwezig. 

Met Big Ideas, wetenschapscafé’s, kortefilmspecials, lezingen, 
expertmeetings en een muzikale performance komen de meest 
uiteenlopende onderwerpen voorbij. 

Lee Cronin  
Making Matter 
Come Alive

THU 3 NOV / 21 .00 /  
SYNTHONZAAL / 90 MIN 

Lee Cronin is a young, successful and 
high-profile chemistry professor at
the University of Glasgow and director 
and founder of The Cronin Group.
Cronin is attempting to answer an 
important question in the field of science: 
How was life on earth created? He is 
researching complex chemical systems 
and attempting to create artificial cells in 
the hope of developing new technologies, 
such as solving our energy problem or 
finding a cure for malaria.

Big Ideas

Opzienbarende wetenschap begint met 
een idee. Een groot idee. Grote ideeën 
die de wereld beter kunnen maken of 
grote ideeën die je de wereld beter doen 
begrijpen. Elke festivaldag is er een Big 
Ideas waar vooraanstaande denkers 
vertellen over hun idee. De dagelijkse 
lezingen worden georganiseerd in 
samenwerking met Radboud Reflects.

All of the most amazing scientific 
discoveries start with an idea. A big idea. 
Ideas that give you a better understanding 
of the world. A Big Ideas lecture will be 
held every festival day, where the world's 
leading thinkers will share their expertise.
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Drew Berry  
Imagining Science

FRI 4 NOV / 1 9.30 / 
SYNTHONZAAL / 90 MIN 

Have you ever seen DNA replication in 
real life? Or a virus penetrating a cell? You 
probably have an idea of how this works, 
but who creates the animations that help 
shape this idea? And how do you visually 
represent the activities happening on the 
molecular scale in the human body?
 
Biomedical animator Drew Berry is known 
as the Steven Spielberg of molecular 
animation. He uses scientifically accurate 
and aesthetically rich animations to 
demonstrate how tumors find a blood 
supply and how colonies of stem 
cells develop in bone marrow. Berry's 
incredible animations transform 
biological processes into pure poetry.

James Garvey  
Nudge, nudge, 
who’s there? 

SAT 5 NOV / 1 9.30 / SYNTHONZAAL /
90 MIN 

Marketers, spin doctors and 
lobbyists: they all want to get into our 
heads. To tempt us to buy specific 
products, to cast a specific vote, 
to think and feel a certain way.

Instead of trying to win us over with 
well-founded arguments, these tempters 
play on our emotions. They do so 
with a nudge here and a push there. 
According to British philosopher James 
Garvey, it's time to stand up against the 
temptation industry. But how? Garvey 
looks to history and advocates the 
adoption of enlightenment ideals. Sapere 
aude: dare to know. He is challenging 
us to trust in our own thoughts.

Renee Lertzman  
Coping With 
Climate Depression

SUN 6 NOV / 1 9.30 / 
SYNTHONZAAL / 90 MIN 
 

The climate crisis has reached 
critical proportions. So why 
aren't we doing anything about it? 
Have we become apathetic? 

Not according to American psychologist 
Renee Lertzman. She believes we should 
scrap the paralyzing doomsday scenarios 
and get out and do something. But why 
is that so hard? Because we're not sure 
what we can do about the threats posed 
by climate change. Our apathy is a coping 
mechanism. According to Lertzman, the 
solution lies in the human desire to exert 
influence. Renee Lertzman spent years 
researching the psychodynamic processes 
related to environmental issues. 

Junior Big Ideas: 

Anne Schulp 
en Trix

ZO 6 NOV / 1 5.00 / SYNTHONZAAL /  
60 MIN / 9 - 12 JAAR

De T.rex is in Nederland gearriveerd! 
Maak tijdens deze Junior Big Ideas 
kennis met Anne Schulp. Hij is één van 
de onderzoekers die T.rex Trix heeft 
opgegraven en een échte dino-expert. 
Stel al je vragen aan hem en kom alles te 
weten over deze prehistorische dieren!



Film specials 
& lectures 

Het actieve leven  
van Hannah Arendt
Filosofisch Café 
Nijmegen
DO 3 NOV / 20.00 / MARIËNBURGKAPEL / 
1 20 MIN / GRATIS

Een filosofe die geen filosofe genoemd 
wilde worden en een Duitse die uit 
Duitsland moest vluchten. Hannah Arendt 
toonde zich tijdens haar actieve leven 
altijd een onafhankelijk denker, maar wat 
zeggen haar ideeën over de banaliteit 
van het kwaad, het politieke leven en 
menselijke conditie ons vandaag de dag 
nog? Politiek filosoof Marieke Borren van 
de University of Pretoria geeft uitleg.

Tip: wil je nog meer weten over Hannah 
Arendt? Ga dan naar de film Vita activa: 
the spirit of Hannah Arendt.

Zwaartekrachtgolven 
ontrafeld
Lezing met korte films

DO 3 NOV / 20.30 / LUX 6 / 60 MIN 

Groot nieuws: natuurkundigen 
ontdekten zwaartekrachtgolven. Dit zijn 
minieme rimpelingen in de ruimtetijd, 
ontstaan doordat op anderhalf miljard 
lichtjaar twee zwarte gaten met elkaar 
in botsing kwamen. Hiermee is de 
relativiteitstheorie van Einstein bevestigt. 
Sterrenkundige Steven Bloemen van de 
Radboud Universiteit vertelt na drie korte 
films over de aarde en het heelal alles 
over deze belangrijke ontdekking.
Korte films: Pale Blue Dot, Voyagers, 
Star Stuff

The Human Trial 
Short preview  
with discussion

FRI 4 NOV / 1 4.30 / LUX 6 / 75 MIN / FREE

Diabetes is one of the most common diseases 
in the Netherlands, but we're far from finding 
a cure. Given how common it is, why don't we 
have any medication to treat it? Filmmaker 
Lisa Hepner explains the research on a 
medication made from human stem cells and 
discusses the issue with diabetologist Eelco de 
Koning from Leiden University Medical Center. 

SUN 6 NOV / 14.30 / LUX 6 / 75 MIN / FREE 

Stem cells have extraordinary potential 
in terms of both scientific research and 
medical applications. The use of stem cells, 
which can give rise to every cell in the body, 
has generated a great deal of controversy. 
Filmmaker Lisa Hepner explains the American 
stem cell trial she is following and discusses 
the pros and cons with Françoise Carlotti from 
Leiden University Medical Center and genetic 
researcher Samantha Hughes, HAN.
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Eet je superrrrfit!
Science Café 
Nijmegen

VR 4 NOV / 20.00 / MARIËNBURGKAPEL / 
1 20 MIN / GRATIS

Meer noten, minder vlees, wat is nu écht 
gezond? Professor Daan Kromhout,
voorzitter van de commissie van de 
Gezondheidsraad die in 2015
Richtlijnen Goede Voeding uitbracht, 
vertelt in dit Science Café welke
wetenschap er achter de richtijnen 
schuilgaat. De Wageningse hoogleraar
Moleculaire Voedingswetenschappen 
Sander Kersten legt uit hoe dat wat je
eet je lichaam tot op celniveau beïnvloedt.

Bizarre 
toekomstmaterialen 
uit Hollywood
Lezing met 
filmfragmenten
VR 4 NOV / 20.1 5 / LUX 2 / 60 MIN

Van het onbreekbare schild van Captain 
America tot de mysterieuze 'rode 
materie' uit Star Trek waarmee je 
zonder pardon hele planeten vernietigt: 
in sciencefictionfilms duikt het ene 
na het andere supermateriaal op. 
Wetenschappers en ingenieurs proberen 
die bizarre stoffen nu werkelijkheid te 
laten worden. Wetenschapsjournalist 
George van Hal, redacteur New Scientist, 
leid je rond in de ware wetenschap achter 
de wondermaterialen op het witte doek. 

Wereld in trilling
Muzikale performance

ZA 5 NOV / 1 6.00 / SYNTHONZAAL / 
60 MIN

Wat zijn de raakvlakken tussen muziek en 
natuurkunde? Filmmaker Huub Rutjes en 
pianist Yuri van Nieuwkerk verbouwen het 
podium tot een muzikaal laboratorium. 
Daar vertellen ze met live muziek, 
experimenten en computeranimaties, 
een verhaal over harmonie en trillingen 
in de natuurkunde, van Pythagoras tot 
de kwantummechanica. Het resultaat is 
een zinderende voorstelling waarin tonen, 
planeten, snaren en atomen met elkaar 
om voorrang strijden en waar de vonken 
(letterlijk) vanaf vliegen. 

Tuinieren op Mars
Lezing met 
filmfragmenten

ZA 5 NOV / 1 7.30 / LUX 2 / 60 MIN

Sla overleeft in de ruimte. Als 
er maar voor voldoende aardse 
omstandigheden wordt gezorgd. Dat is 
fijn voor ruimtereizigers, die daarmee 
het genoegen krijgen verse slablaadjes 
aan hun astronautendieet toe te voegen. 
Wetenschapsjournalist Gerda Bosman 
van de NTR vertelt aan de hand van 
fragmenten uit The Martian over voedsel 
verbouwen op Mars. 



inscience
film festival 201 638

Antibioticaresistentie
Verrassingsfilm + talk

 
ZA 5 NOV / 1 9.15 / LUX 6 / 90 MIN

Wat als antibiotica niet meer werkt? 
Dankzij de uitvinding van antibiotica 
waren eenvoudige infecties niet langer 
levensgevaarlijk. Maar steeds meer 
bacteriën zijn ongevoelig voor antibiotica. 
Wat kunnen we doen om het tij te keren? 
Na het zien van de verrassingsfilm van 
een bekende prijswinnende Nederlandse 
regisseur, nemen verschillende 
wetenschappers het woord. Ze vertellen 
over de wereldwijde toename van 
antibioticaresistentie, de oorzaken, 
de gevolgen en de oplossingen. Hoe 
zorgen we dat een van de belangrijkste 
wetenschappelijke ontdekkingen van 
de afgelopen honderd jaar niet verloren 
gaat?

Dit programma kwam tot stand 
in samenwerking met KNAW/
Akademie van Kunsten

The Girl Who Talked  
to Dolphins
BBC Special 
ZO 6 NOV / 1 0.30 / LUX 2 / 90 MIN / 
GRATIS

Deze BBC documentaire vertelt 
het verhaal van een opmerkelijk 
wetenschappelijk experiment. In 1960 
zette een wetenschapper een huis 
onder water en nodigde een jonge 
onderzoekster uit om daar te komen 
wonen samen met een dolfijn. Met als 
doel om de dolfijn Engels te leren.

Na de documentaire vertelt 
neurowetenschapper Peter Hagoort 
waarom het experiment volgens hem niet 
succesvol was. Het is een misverstand dat 
dieren hetzelfde communiceren en willen 
uitdrukken als mensen. Peter Hagoort is 
directeur van het Max Planck Institute for 
Psycholinguistics en van het Centre for 
Cognitive Neuroimaging van het Donders 
Institute.

This program is brought to you by the BBC.

The Mind of the Universe
VPRO: preview +  
meet-up
ZO 6 NOV / 1 6.1 5 / LUX 6 / 1 20 MIN / 
GRATIS 

Maak kennis met The Mind of the 
Universe: een reis langs de grenzen 
van onze kennis. In dit VPRO-project 
gidst Robbert Dijkgraaf ons langs 
vooraanstaande wetenschappers en 
originele denkers. Kijk op InScience 
naar een exclusieve preview van de 
eerste aflevering, waar we zien waarom 
sommigen mensen ouder worden 
dan anderen, waarom de aardplaten 
bewegen en waarin we langs de sterren 
reizen. Eindredacteur Rob van Hattum, 
wetenschapsjournalist bij de VPRO en 
inhoudelijk directeur van Science Center 
NEMO vertelt waarom hij The Mind of 
the Universe heeft gemaakt. Douwe van 
Hinsbergen, aardwetenschapper aan de 
Universiteit Utrecht beantwoordt na de 
film al je vragen over onze planeet. 

How does your genome 
help you speak? 

Lecture and short films
SUN 6 NOV / 1 8.30-1 9.45 / LUX 2 /  
75 MIN 

Humans have an amazing capacity to 
acquire sophisticated communication 
skills. Despite the huge complexity of 
the task, most children learn their native 
languages almost effortlessly, without 
needing any formal teaching. But a small 
number of children have mysterious 
difficulties with developing fluent 
speech and language. Simon Fisher, 
director of the Max Planck Institute for 
Psycholinguistics, will explain how we are 
discovering genes that are responsible for 
these problems.

Screening short films: Brents Big Brain 
Hack and What Happens in Your Brain if 
You See a German Word Like...?



Expert
Meetings

Nieuwsgierigheid 
stimuleren door 
onderzoekend leren
Masterclass
VR 4 NOV / 1 5.30 - 1 8.00 / LUX 2 / 
GRATIS  
AANMELDEN: EDUCATIE@INSCIENCEFESTIVAL.NL

Het Wetenschapsknooppunt van de 
Radboud Universiteit organiseert een 
masterclass over nieuwsgierigheid en 
onderzoekend leren. Docenten van het 
primair onderwijs maken kennis met 
deze didactiek. Er wordt besproken 
waarom nieuwsgierigheid zo belangrijk 
is voor het onderwijs en hoe leraren 
deze nieuwsgierigheid bij hun leerlingen 
kunnen stimuleren.

Where art and 
science meet
Wunderkammer 

BY INVITATION ONLY

With the aim of encouraging the 
interaction between art and science, 
students from Radboud University and 
ArtEZ University of the Arts are working 
together in a series of experimental 
pilots that are carried out by the Radboud 
Honours Academy and the ArtEZ Honours 
Programme in association with the 
Royal Netherlands Academy of Arts 
and Sciences. The intended purpose of 
these projects is to facilitate the mutual 
exchange between students working 
across the fields of art, science and 
the humanities. They create a learning 
environment that effectively functions as 
a platform for joint experimentation and 
interdisciplinary thinking. 

InScience/InVision

VR 4 NOV / 14.30 – 17.15 / 
SYNTHONZAAL / GRATIS 
AANMELDEN: PIM@INSCIENCEFESTIVAL.NL

Wetenschappers, filmmakers 
en animatoren verkennen in de 
expertmeeting InScience/InVision 
het genre wetenschapsfilm. Waaraan 
moet een goede wetenschapsfilm 
voldoen? Hoe komen onderzoekers en 
regisseurs met elkaar in contact? Wat 
zijn de problemen en valkuilen die je kunt 
tegenkomen in het productieproces? 
Tijdens deze expertmeeting zoeken 
we naar antwoorden op deze vragen. 
En we worden meteen concreet! Vijf 
wetenschappers presenteren zich met 
een korte pitch. Vinden we een match met 
de makers in de zaal die kan leiden tot 
een productie? InScience zet de eerste 
stap op weg naar een eigen productiehuis 
voor de wetenschapsfilm.
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Bouw je hersenen na

DO 3 NOV / 1 6.00 / VR 4 NOV / 
1 3.00 MARIËNBURGKAPEL / 90 MIN

Wat voor een uitwerking hebben 
negatieve ervaringen in je jeugd op je 
hersenen? In The Brain Architecture 
Game bouw je hersenen na en leer 
je de ontwikkeling van je hersenen 
begrijpen. Hersenwetenschapper 
Frank Leoné laat je zien hoe jij jouw 
brein overeind kunt houden.
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Interactive
Tijd om zelf aan de slag te gaan! 
Kruip in de huid van een onderzoeker, 
drink een kopje koffie met een 
wetenschapper of wordt voor even 
een wetenschappelijk proefkonijn. 
In deze interactieve programma’s 
komt de wetenschap heel dichtbij.

DIY-Labs
GRATIS, WEL EEN TICKET HALEN  
BIJ KASSA LUX

In de Mariënburgkapel zijn elke dag 
Do It Yourself Labs waarbij je zelf in 
de schoenen van een wetenschapper 
kan gaan staan. Stroop je mouwen op, 
trek die witte jas aan en laat je wegwijs 
maken als onderzoeker.



Ontdek de wiskunde 
achter origami

DO 3 NOV / 1 3.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 75 MIN

Wat is de link tussen wiskunde en 
origami? De eeuwenoude kunst van 
het vouwen wordt ingezet om complexe 
vraagstukken op te lossen. Want hoe 
vouw je een airbag heel klein, maar 
zorg je dat hij zich nog wel in een 
milliseconde uit kan vouwen? Wiskundige 
Chris Eggermont laat je de wiskundige 
logica achter het vouwen zien. 
 

Gist brengt leven 
in de brouwerij

ZA 5 NOV / 1 3.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 75 MIN

Gist is essentieel voor het maken van 
bier. Maar wat doet het eigenlijk precies 
en hoe werkt het? Wat is het verschil 
tussen Paulaner en Heineken? Vergelijk 
verschillende soorten bier met elkaar 
en maak het gist zichtbaar met kleur 
en een microscoop. Dit DIY-Lab is 
in samenwerking met het Soehngen 
Institute of Anaerobic Microbiology

Maak je eigen 
chocoprint

VR 4 NOV / 1 6.00 / 
MARIËNBURGKAPEL 60 MIN

Het printen van een stukje chocolade, dat 
klinkt toch als een droom die uitkomt? 
Met de chocoladeprinter van het FabLab 
van de HAN print je je chocolade in elke 
vorm die jij maar wilt. Een onderzoeker 
van de HAN legt uit welke toepassingen 
het printen van voedsel kan hebben. 

Research C. 
Elegans Worms 

ZA 5 NOV / 1 6.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 75 MIN

Why do some people live longer than 
others? Genetic researcher Samantha 
Hughes from the HAN explains 
how the tiny worm, Caenorhabditis 
elegans, resembles a human. With 
a microscope you will look closely 
at C. elegans and find differences 
between young, old and sick worms.

Bouw je eigen game

ZO 6 NOV / 1 2.45 / 
MARIËNBURGKAPEL / 75 MIN

Pokémon vangen, Mariokarten of strijden 
om Zelda te redden. Ben jij een gamer? In 
dit DIY-Lab leer je professioneel games 
ontwerpen, uittekenen en coderen. Als 
je dit helemaal te gek vindt, dan ben je 
een echte Gamestad Youngstar! Speciaal 
voor de gamemakers van de toekomst. 

Kijk! Een muizenbrein!

ZO 6 NOV / 1 5.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 60 MIN

Een brein zo groot als een amandel en toch 
passen er 75 miljoen hersencellen in. Maken 
al die cellen een muis intelligent? En wat is het 
verschil met een vleermuizenbrein? Zoek al 
turend door de microscoop naar de verschillen 
tussen het muis- en vleermuizenbrein en 
kom erachter waarom wetenschappers van 
het MPI for Psycholinguistics vleermuizen 
bestuderen om taal beter te begrijpen!
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DIY-Labs 
Junior 
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Coffee & 
Science
GRATIS, WEL EEN TICKET HALEN  
BIJ KASSA LUX

Wil je mij vertellen waar jouw 
wetenschap over gaat? Maak het dan 
interessant. Of nog beter, gebruik een 
kop koffie als voorbeeld. Nu heb je  
mijn aandacht.

Jonge wetenschappers laten in drie 
minuten zien dat wetenschap in een 
kopje koffie zit. Wat kan dit alledaagse 
voorwerp ons vertellen over het 
higgsdeeltje, de schoonmaakster, twitter, 
bacteriën, hersenen en politiek? Daarna 
komen ze bij je aan tafel zitten en kan 
je ze het hemd van het lijf vragen. Of 
natuurlijk gewoon een kop koffie met  
ze drinken. 

Bij iedere Coffee & Science wordt de 
film Physics & Caffeine vertoond en is 
filmmaakster Charlotte Arene aanwezig.

Physics and Caffeine
ANIMATIE / 9 MIN / 2015

Vier natuurkundigen leggen 
sleutelbegrippen uit de natuurkunde  
uit aan de hand van een eenvoudig  
kopje koffie.

DO 3 NOV / 1 8.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 60 MIN

Vandaag drink je koffie met:

Linda Drijvers 
RADBOUD UNIVERSITEIT 
Hoe communiceren onze hersengebieden met 
elkaar als we mensen horen én zien praten?

Florian Kunneman 
RADBOUD UNIVERSITEIT
Wat kunnen we leren van twitter?

Dowine de Bruijn 
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
Hoe kunnen we bacteriën een beetje 
extra organische chemie aanleren?

Willem de Boer
HAN 
Blijven we gezonder als we sporten?
 

ZA 5 NOV / 20.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 60 MIN

Vandaag drink je koffie met:

Maarten Weyn 
UNIVERSITEIT ANTWERPEN 
Wat is The Internet of Things?

Niels Spierings 
RADBOUD UNIVERSITEIT 
Hoe politiek verdeeld zijn burgers in Europa 
en het Midden-Oosten en waardoor?

Max Hinne 
RADBOUD UNIVERSITEIT
Hoe worden we wijs uit het 
wegennet van ons brein?

Wendy Kemper 
HAN 
Hoe levert samenwerking tussen mantelzorg 
en professionals meer steun voor ouderen?

Wist je dat er een ultieme setting is om met elkaar in gesprek te gaan? De studenten 
van studievereniging TOEP van de HAN testen dit met hun kennis van toegepaste 
psychologie hier uit!



inscience
film festival 201 6 45

interactive

ZO 6 NOV / 1 6.00 / 
MARIËNBURGKAPEL / 60 MIN

Vandaag drink je koffie met:

Remco Castelijn
NIKHEF 
Wat is het Higgsdeeltje en waar is het?

Godelieve Hofstee
HAN 
Wat kost de fake glimlach van 
een horecamedewerker?

Jorcho van Vlijmen
HAN 
Wie zijn de mannen en vrouwen die 
dagelijks voor ons schoonmaken?

Vanessa Hollaar
HAN
Hoe verbeter je de gezondheid van ouderen?
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Serious Games
DOORLOPEND / ZA 5 NOV /  
CAFÉ LUX / GRATIS

Wil je sneller leren door een game 
te spelen? Of juist leren ontspannen 
door een game? De nieuwste generatie 
spellen speel je niet meer alleen voor 
je plezier. Frank Leoné, onderzoeker 
aan de Radboud Universiteit en 
oprichter van Marbelous Minds, maakte 
een brede selectie van de beste op 
wetenschap gebaseerde games van 
dit moment zodat jij ze op InScience 
in het café van LUX kunt testen. 

Gaming Pop-up  
wetenschaps- 
museum

De bibliotheek op het Mariënburgplein 
wordt omgetoverd tot een écht 
wetenschapsmuseum dat in het teken 
staat van kijken, leren en ontdekken. 
Je komt hier alles te weten over 
de nieuwste wetenschappelijke 
ontdekkingen geïnspireerd op taal in dit 
interactieve wetenschapsmuseum.
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Taalexperimenten

3 T/M 6 NOV / BIBLIOTHEEK /  
OPENINGSTIJDEN BIBLIOTHEEK

Doe mee aan een van de experimenten van 
het MPI for Psycholinguistics. Ervaar hoe 
moeilijk het is om het juiste woord op het 
juiste moment te zeggen. Benoem zo snel 
mogelijk enkele simpele plaatjes of gekleurde 
vierkantjes, terwijl je de woorden die je voor je 
ziet moet negeren. Of test je reactievermogen, 
want hoe snel kun jij stoppen met iets waar 
je mee bezig bent? Dit experiment wordt vaak 
gebruikt om te meten hoe snel mensen een al 
geplande actie kunnen stoppen. Je krijgt een 
vorm op een scherm te zien en geeft zo snel 
mogelijk aan wat je ziet. Behalve als je een 
piepje hoort. Piece of cake? Probeer het uit!

Proef de bitter gourd

Zou jij een vrucht eten als hij preventief 
helpt tegen obesitas en diabetes? De bitter 
gourd is deze wondergroente! Zou je hem 
nog steeds eten als hij onaangenaam bitter 
smaakt? Voor hun afstudeeronderzoek 
voor Voeding en Diëtetiek ontwikkelen 
studenten van de HAN smakelijke recepten 
met de bitter gourd. Kom de bitter gourd 
proeven en doe mee aan het onderzoek. 

Research

Wetenschappers onderzoeken de 
wereld om ons heen en daarbij 
maken ze vaak gebruik van 
proefpersonen. Onderzoekers van het 
MPI for Psycholinguistics en de HAN 
strijken op InScience neer met hun 
wetenschappelijke experimenten. Doe 
mee aan een van de experimenten en 
wordt proefkonijn.
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Art
EXPO - CONTEMPORARY PHENOMENA 
CURATED BY ARTEZ ACADEMY OF ART & DESIGN
DOORLOPEND / MARIËNBURGKAPEL / GRATIS
 

Waar wetenschappers methodologisch stapje voor 
stapje onze werkelijkheid proberen te doorgronden, 
zijn kunstenaars niet gehouden aan een gedeeld 
instrumentarium. Ze delen de nieuwsgierige en 
kritische houding van de wetenschapper, maar 
bepalen zelf hoe en welke afslag ze nemen. Een 
‘Academy for Transition’, dat wil de ArtEZ Academy 
of Art & Design zijn, een laboratorium voor de 
samenleving. De InScience expositie Contemporary 
Phenomena in de Mariënburgkapel is een product van 
dat laboratorium.

Beeld: Amy Whittle, Artificial Afterlife, installation, 2016
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FEESTELIJKE KINDEROPENING
WO 2 NOV / 1 5.00 - 1 6.30 / SYNTHONZAAL / 
VANAF 9 JAAR / GRATIS TOEGANG 

Wil je de opening van een echt filmfestival 
meemaken? Speciaal voor kinderen 
vieren we de start van InScience met een 
feestelijke kinderopening. Naast alle jonge 
bezoekers verwelkomen we een bijzondere 
gast: tv-programma Het Klokhuis komt op 
bezoek! Op het programma staan onder 
andere de uitreiking van de Klokhuis 
Wetenschapsprijs en de première van een 
gloednieuwe wetenschaps-aflevering van Het 
Klokhuis. De opening wordt gepresenteerd 
door het nieuwe Klokhuis-gezicht Eva 
Cleven. Niemand minder dan Burgemeester 
Bruls knipt het openingslintje door!

POP-UP WETENSCHAPSMUSEUM
3 – 6 NOV TIJDENS OPENINGSTIJDEN  
BIBLIOTHEEK / ALLE LEEFTIJDEN / GRATIS

De bibliotheek op het Mariënburgplein 
wordt omgetoverd tot een écht 
wetenschapsmuseum dat in het 
teken staat van kijken, leren en 
ontdekken. Je komt hier alles te weten 
over de nieuwste wetenschappelijke 
ontdekkingen geïnspireerd op taal in dit 
interactieve wetenschapsmuseum.
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JUNIOR WETENSCHAPSDAG

Zondag is dé Junior Wetenschapsdag  
van InScience met allerlei activiteiten 
 voor wetenschappers in de dop!

JUNIOR WETENSCHAPSQUIZ (i.s.m. Mystery x)

ZO 6 NOV / 1 2.00 - 1 4.00 /  
8 – 1 2 JAAR / €5 PER DEELNEMER+ 
TOESCHOUWERSTICKET, €2,50 LOS 
TOESCHOUWERSTICKET / SYNTHONZAAL

Junior wetenschappers en filmliefheb-
bers opgelet! Ben jij dol op wetenschap en 
ga je een uitdaging niet uit de weg? Doe 
dan mee aan de Junior Wetenschapsquiz! 
We vragen je het hemd van het lijf over 
boeiende onderwerpen die worden uitge-
legd aan de hand van filmfragmenten, live 
proefjes en spannende experimenten!

FILM – BRUSSELS WILD + STADSWANDELING
BERNARD CRUTZEN / DOCUMENTAIRE / 
ZO 6 NOV /1 4.30 - 1 6.30 / LUX 2 

Wanneer Bernard Crutzen op een avond in 
Brussel naar huis fietst komt hij oog in oog te 
staan met een vos. De brutale blik van de vos 
doet hem verwonderen: ‘Wat doet een vos in 
de stad?’ In Brussels Wild onderzoekt Crutzen 
de relatie tussen mens en wild dier. Op welke 
afstand willen of moeten we van elkaar leven?

Na de film is er een stadswandeling met 
milieufilosoof Martin Drenthen van de 
Radboud Universiteit. Hij vertelt je alles over 
de wildernis in het centrum van Nijmegen!

JUNIOR BIG IDEAS - ANNE SCHULP EN TRIX
ZO 6 NOV / 1 5.00 / SYNTHONZAAL / 
9 – 12 JAAR / €3,50

De T.rex is in Nederland gearriveerd! Maak 
tijdens deze Junior Big Ideas kennis met  
Anne Schulp. Hij is één van de onderzoekers 
die T.rex Trix heeft opgegraven en een 
échte dino-expert. Stel al je vragen 
aan hem en kom alles te weten over 
deze prehistorische dieren!

DIY-LAB - BOUW JE EIGEN GAME
ZO 6 NOV / 1 2.45 - 1 4.00 /  
MARIËNBURGKAPEL / ALLE 
LEEFTIJDEN / GRATIS 

Pokémon vangen, Mariokarten of strijden om 
Zelda te redden. Ben jij een gamer? In dit 
DIY-lab leer je professioneel game ontwerpen, 
uittekenen en coderen. Als je dit helemaal 
te gek vindt, dan ben je een echte Gamestad 
Youngstar! Speciaal voor de gamemakers van 
de toekomst. Bouw je je eigen vette game 
samen met de makers van Gamestad.

DIY-LAB - KIJK! EEN MUIZENBREIN!
ZO 6 NOV / 15. 00 - 17 .00 / MARIËN-
BURGKAPEL / ALLE LEEFTIJDEN / GRATIS

Een brein nog kleiner dan een amandel en toch 
passen er 75 miljoen hersencellen in! Maken 
al die cellen een muis intelligent? Hoe zit dat? 
Kleur zelf hersencellen met een paarse kleur-
stof om het muizenbrein beter te begrijpen. 
Samen met onderzoekers van het Max Planck 
Instituut ga je al turend door de microscoop 
op zoek naar de allermooiste cellen.
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DOCENTEN

Schoolvoorstellingen
1  – 4 NOV / €2,50 PER PO-LEERLING  
EN €5 PER VO-LEERLING / AANMELDEN: 
EDUCATIE@INSCIENCEFESTIVAL.NL

Voor het primair en voortgezet onderwijs 
organiseert InScience schoolvoorstellingen. 
Leerlingen kijken een wetenschapsfilm en 
gaan zelf aan de slag met een verdiepende 
activiteit in de filmzaal. Het lesmateriaal is in 
samenwerking met het wetenschapsknoop-
punt van de Radboud Universiteit ontwikkeld 
en gaat uit van Onderzoekend Leren.

Voor docenten uit het primair onderwijs is er 
de Masterclass 'Nieuwsgierigheid stimuleren 
door onderzoekend leren'. Zie pagina 39.
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Wetenschap 
bij de NTR
o.a. in De Kennis van Nu 
Elke donderdag op NPO 2
 dekennisvannu.nl

NTR-Route
Keuzestress? We helpen je graag op weg met de NTR-route. Om te zorgen dat je de 
hoogtepunten van InScience niet mist heeft Mediapartner NTR een leuke route door het 
programma heen gemaakt. Je vindt de route terug in het blokkenschema!

NTR uitzending The Origami Code
In het kader van InScience zendt de NTR The Origami Code uit. Bekijk deze documentaire 
op zondag 6 november om 19.15 uur op NPO 2. 

NTR Audience Award
AWARDSHOW / ZO 6 NOV / 20.15 / 60 min / LUX 6

Wetenschap en cultuur behoren tot de kernthema's van de NTR. Dit maakt de NTR tot 
een natuurlijke bondgenoot van het festival. Alle aanleiding om haar naam te verbinden 
aan de publieksprijs van InScience. Als publiek kun je stemmen op jouw favoriete film van 
InScience 2016. De winnaar van de publieksprijs gaat naar huis met €2500.

Voorafgaand aan alle competitiefilms zie je speciaal door NTR-wetenschapsprogramma 
De Kennis van Nu samengestelde 'Ik zie wat jij niet ziet'-fragmenten, waarin wetenschap-
pers een wonderlijke fascinatie met ons delen.

NTR opent de deuren 
voor de wetenschap! 
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Wil jij deze unieke collector's items 
van de tweede editie van InScience 
- Dutch International Science Film 
Festival? Gedurende het festival kun 
je terecht bij de infobalie in Kassa 
LUX waar ze verkrijgbaar zijn. 

 Festival-
gadgets

Social
Media

Kijk, lees en luister alles terug 
op de online-kanalen van 
InScience. Via Social Media 
en de website houden wij je 
up-to-date en verslaat onze 
redactie iedere festivaldag.

Twitter:  @insciencefilm
Facebook:  facebook.com/insciencefilm
Instagram:  insciencefilm
Website: insciencefestival.nl

#insciencefest

Tot volgend jaar!

Redactie en productie:
Julia Vrenken, Johan van de Woestijne, 
Anouta de Groot, Meike van Zandvoort

Artwork & Graphic design: 
Studio Another Day

Dit is een uitgave van InScience - 
Dutch International Science Film Festival
Postbus 1584  6501 BN Nijmegen
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AKADEMIE VAN KUNSTEN / BIBLIOTHEEK GELDERLAND-ZUID / DONDERS INSTITUTE / DZIGA / FILOSOFISCH CAFÉ NIJMEGEN / GAMESTAD / HONOURS ACADEMY / 
HUIS VAN DE NIJMEEGSE GESCHIEDENIS / MARBELOUS MINDS / NEW SCIENTIST / SCIENCE CAFÉ NIJMEGEN / SCIENCE CENTRE NEMO / TOFFEY / 
VR-HOUSE VIRTUAL REALITY SHOP / WETENSCHAPSKNOOPPUNT RADBOUD UNIVERSITEIT / WUNDERKAMMER

ARTWORK & GRAPHIC DESIGN: STUDIO ANOTHER DAY

/ PARTNERS

/ SPONSORS

/ PROGRAM PARTNERS

/ MEDIA PARTNER / AFFILIATED FESTIVALS
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