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Fredag 12. mai 
 10.00-11.30 
 Barneuniversitetet  
 Jørn Hurum og «Askeladden og de gode operahjelperne»
 universitetsplassen side 8

 15.00-18.00 
	 Omvisning	og	fiktiv	rettssak
 Tinghuset, C.J. Hambros plass 4 side 9 

 16.00-17.30 
 Utdeling av Zapffe-prisen
 Domus Academica (Gamle festsal) side 10 

 19.00-20.30 
	 Åpningskonsert	i	Aulaen	
 GrieG Trio og Anneli DreCker
 Domus media (universitetets aula) side 7 

 20.30-21.30 
	 Akademisk	Nachspiel:
	 Hva	er	hukommelse	–	virkelighet	og	fiksjon?
 Gymnastikkbygningen (Frokostkjelleren) side 11

LørdAg	13.	mAi:	KuNNsKAp	i	seNtrum

dOmus	AcAdemicA	(Gamle festsal): 
 13.00-13.45 
	 Frihet,	ære	og	menneskeverd
 Foredrag ved AmAl ADen  side 12 

 14.00-14.45 
	 et	skråblikk	på	å	være	en	minoritet side 12 
 Foredrag ved leo AJkiC
  
 15.00-16.15 
	 Hvorfor	dro	to	søstre	til	is?	
 Bokbad med Åsne seiersTAD og HArAlD eiA side 13

dOmus	AcAdemicA	(auditorium 4):
 12.30-14.15 
	 russisk	rabalder
 Foredrag ved HAns-WilHelm sTeinFelD side 14

 14.30-16.00 
	 Konspirasjoner	–	med	guds	hjelp
 seminar. seminarleder: Anne senDer side 15 

dOmus	bibLiOtHecA (foajeen): 
 13.00-13.45 
 Hjernens versjon av verden
 Foredrag ved kAJA norDenGen side 16

 14.00-14.45 
	 en	skam-forskers	bekjennelser
 Foredrag ved Gry CeCilie rusTAD side 16

 15.00-15.45 
	 ulike	forventninger	til	undervisningsmetoder
 Foredrag ved mAriAnne AnDenæs side 17

 16.00-16.45 
	 Anorektisk
 Bokbad med inGeBorG senneseT side 17

dOmus	bibLiOtHecA (auditorium 14):
 13.00-13.45 
 Apokalypse	når?	Har	vi	virksomme	antibiotika	om	20	år?
 Foredrag ved DAG BerliD side 18

 14.00-14.45 
	 økende	ulikhet	–	hva	nå?
 Foredrag ved kAlle moene side 19

 15.00-16.15 
	 does	science	matter?
 Debate. moderator morTen DæHlen side 20

dOmus	mediA (auditorium 13): 
 13.00-14.00 
	 debatt:	Fri	rettshjelp	–	hva	er	det? side 22

 14.30-15.30 
	 debatt:	morgendagens	helsevesen side 23

proGrAm 2017
 
dOmus	mediA (universitetets aula): 
 13.00-15.00 
	 Jihad:	A	story	of	the	Others
	 A	documentary	film	by DeeyAH kHAn,  
 interviewed by Anne GrosvolD  side 24

 15.30-18.00 
	 Filmformatet	og	psykiske	lidelser	
 visning av JoACHim Triers «reprise». samtale mellom 
 peDer kJøs og AnDers DAnielsen lie side 25

prOFessOrbOLigeN:	
 13.00-15.00 
	 globalization	under	pressure
 Debate. moderator DAn BAnik side 28 

 15.30-16.30 
	 Foregangskvinner	i	akademia	–	på	tvers	av	fag	
 samtaler ledet av inGA BosTAD side 30
 
OmvisNiNger,	LørdAg:	
 13.00, 14.00 og 15.00 universitetshagen side 31
 12.00 og 14.00 bygningene	i	sentrum side 31
 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00 Observatoriet side 44

bArNeuNiversitetet (universitetsplassen): 
 11.30-12.15 Askeladden	og	operahjelperne side 32
  12.15-14.15 Kjemishow	12.15, 13.10 og 14.00 side 32
 12.30-13.10 ravi	og	barna side 33 
 13.30-14.00 Jørn Hurum forteller om dinosaurer side 33 
 13.00-16.00 planetsafari side 34 
 13.00-16.00 Forskerfabrikken side 34
 13.00-16.00 bamsesykehus side 35 
 13.00-16.00 treklatring	for	barn side 35 
 13.00-16.00 Åpen	sone	for	eksperimentell	informatikk side 36 
 13.00-16.00 papirfly side 36 
 13.00-16.00 Kjemi	på	boks side 37 
 13.00-16.00 Kinesisk	kultur side 37

KONserter (universitetsplassen):
 14.30-15.00 Lars	Jakob	rydjord side 38
 15.00-15.30 Javid afsari rad ensemle side 38
 15.30-16.00 Lars Klevstrand side 39 
 16.00-16.30 studio	Flamenco side 39 
 17.00-18.00 Anneli	drecker	m/band side 40 
 22.00-23.00 No. 4  side 40

FOr studeNter (Frokostkjelleren og universitetsplassen):
 13.00-16.00 Hvem	kan	slå	pretium?	 side 41
 13.00-16.00 Jussbuss side 41 
 13.00-16.00 Amnesty	blindern	 side 41 
 17.30-18.15 Foredrag ved suNNivA	rOse side 42 
 18.30-19.30 menneske	mot	maskin side 42 
 19.30-20.30 standup side 43 
 21.00-21.45 uturvande	grannestøy side 43

søNdAg	14. mai
Besøk noen av våre praktfulle bygninger og museer, gratis adgang. 
programmet gjelder som gyldig billett.
 
 12.00-16.00 Observatoriet side 44
 12.00-16.00 Juridisk	bibliotek side 45
 12.00-16.00 gamle festsal side 46
 12.00-16.00 Universitetets aula side 47
 12.00-18.00 vikingskipshuset side 48
 11.00-16.00 Historisk	museum side 49 
 12.00-16.00 tøyen	hovedgård side 50 
 11.00-16.00 Naturhistorisk	museum side 51
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kunnskAp i senTrum

dette	kan	gi	deg	mersmak!
Universitetet i oslo ønsker å være et åpent universitet og en  
spennende arena for formidling og kunnskapsutveksling. 

Samfunnet er hele tiden avhengig av ny kunnskap for å kunne 
utvikle seg videre. Vi trenger stadig ny innsikt for å mestre utford- 
ringene vi blir stilt overfor i en verden som endrer seg med stor 
hastighet.

Universitetet i oslo er et kraftsentrum der dyktige og nysgjerrige 
forskere gjør stadig nye funn. De skal komme oss alle til gode  
på ulike måter. 

Den årlige Uio-festivalen ønsker å være et samlingssted der folk 
i alle aldre blir invitert til å få spennende gløtt inn i hva forskerne 
driver med. I år er festivalen flyttet fra Blindern til sentrumsbyg-
ningene og Universitetsplassen ved Karl Johans gate. Dermed blir 
terskelen enda lavere for nysgjerrige barn og voksne på bytur. 

Fra sin spede begynnelse for over 200 år siden vokste universi- 
tetet fram til å bli en drivkraft i arbeidet med å bygge nasjonen 
Norge. Universitetet bidrar til å styrke skolen, helsevesenet,  næ-
ringslivet, kommunikasjonssamfunnet og mye annet som gir oss 
et godt liv. Universitetet skal gjennom forskning danne grunnlaget 
for gode beslutninger i styring av land, region og by, og for en ny 
og grønnere økonomi. Vi skal gjennom vår forskning og utdanning 
ha en lang tidshorisont med omtanke også for de kommende 
generasjoner. 

Uio var fra starten eslet som kulturbærer – Nicolai Wergelands 
prisvinnende oppskrift for det første norske universitet bar tittelen 
mnemoysne. Hun var mor til de ni muser – gudinnene som 
beskyttet kunstartene og inspirerte kunstnere. 

I dette programmet kan du finne fram til spennende møter med 
engasjerte forskere. De vil gi deg smakebiter gjennom populær-
foredrag, seminarer og eksperimenter. Her finner barna sitt eget 
universitet som klarer å pirre nysgjerrigheten deres. Uio-festivalen 
rommer også musikk og humor. Den ønsker å møte deg med alle 
sanser vid åpne. 

Det er bare å krysse av og velge mellom alternativene!

Vi håper dette kan gi deg mersmak på å finne ut hva  
Universitetet i oslo kan utrette for samfunnet – og for deg.
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universiTeTeTs AulA
Domus media, fredag 19.00-20.30

se kart side 4

Uio-festivalen setter i gang sin femte kunnskaps- og kulturfestival med en 
flott konsert i Universitetets aula. Tale ved rektor ole Petter otterSeN. 

grieg trio har opparbeidet seg nasjonal og internasjonal anerkjennelse 
siden de startet opp i 1987 og har mottatt en rekke priser for sitt spill. 
blant annet den høythengende britiske Parkhouse award, 1. pris i Colmar 
internasjonale kammermusikk-konkurranse i Frankrike og Spellemann- 
prisen for beste klassiske innspilling.

SølVe SigerlaND, fiolin. elleN Margrete FleSJø, cello.  
VebJørN aNViK, piano

anneli drecker slo gjennom med bandet bel Canto og innspillingen 
«Shimmering, Warm and bright» allerede i 1992. i fjor kom hun ut med 
sitt tredje soloalbum med nydelig og svevende pop/verdensmusikk.  
annelis stemme er ganske enkelt usigelig vakker. Musikkmagasinet textura 
kalte likegodt platen hennes for årets utgivelse.

aNNeli DreCKer, vokal. FriDa FreDriKKe Waaler WærVågeN, cello.
SiNDre HotVeDt, piano

tid:	FreDAG 19.00-20.30
Åpningskonsert	i	universitetets	aula	
sted:	Domus media (universitetets aula)

Foto: larS M
yHreN HolaND
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grieg	triO  
og ANNeLi	drecKer	åpner	 

UiO-festivalen

gunn-elin aa. bjørneboe  
Universitetsdirektør 

ole Petter ottersen
rektor
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Askeladden	og	de	gode	 
operahjelperne

Dette er en barneopera som allerede er spilt for ca. 2500 barn, fra barne-
hagealder og opp til syvende klasse. operaen ble bestilt av kulturkonsulent 
bjørn Holm fra Stovner bydel i 2014. barneoperaen var en gedigen 
suksess. 

barna lo så tårene trillet av Den gale professoren, og de gråt sammen 
med Dronninga fra Drammen, som er så lei seg fordi hennes datter,  
Prinsesse Askepott, har blitt kidnappet av Heksa fra Hokksund. Espen 
Askeladd og Filibom må trosse hekser og andre farer for å redde askepott.

Dette er en frisk barneopera som passer for hele familien.
 
medvirkende:  
espen askeladd: DagFiNN aNDerSeN, baryton
Filibom, hans distré hjelper: Mette PeDerSeN, mezzosopran
Dronninga fra Drammen: StiNa leVVel, sopran 
Prinsesse askepott, hennes datter: CaroliNe WettergreeN, sopran
Heksa fra Hokksund og Den gale professoren: SiV MiSUND, mezzosopran
 
tid:	FreDAG: 10.45-11.30 og lørDAG: 11.30-12.15
sted:	store scene på universitetsplassen
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universiTeTsplAssen
Domus media, fredag

se kart side 4

Jørn Hurum forteller  
om dinosaurer

For 123 millioner år siden levde det dinosaurer på Svalbard, men hva 
slags? og hvor lå Svalbard den gangen? 

i 1960 ble det funnet fotspor etter dinosaurer på Festningen ved 
munningen av grønfjorden på Svalbard. De ble en verdenssensasjon. 
Funnet var det første av dinosaurer i polare områder. Dinosaursporene 
var fra krittperioden, 123 millioner år gamle. Denne oppdagelsen gjorde 
at dinosaurforskningen endret seg for alltid. inntil 1960 var dinosaurer 
rekonstruert som store, tunge og sumplevende dyr i varme strøk. 

Kanskje kunne de ha levd i kalde strøk over hele kloden? De siste 40 
årene har det blitt funnet mange arktiske dinosaurer både i Sibir og Nord-
amerika.
JørN	Hurum er professor i paleontologi ved Uio og kjent fra media.

tid:	FreDAG: 10.00-10.30 og lørDAG: 13.30-14.00
sted:	universitetsplassen

Omvisning  
Under omvisningen får du se og lære om:
• bygningen, arkitektur og interiør
• ole lisleruds utsmykning (lex Portalis, keramikkskulpturer)
• besøk i ulike rettssaler med litt informasjon om behandling 
    av straffesaker og sivile saker
• takterrassen med utsikt over byen

tid:	FreDAG 15.00-15.50
Omvisning	i	Oslo	tinghus
sted:	Tinghuset, C.J. Hambros plass 4
omvisning ved NiNA	guLbrANdseN
max. 40 personer. oppmøte 15 min. før pga. sikkerhetskontroll

Fredag 12. mai
C.J. Hambros plass 4 

oslo TinGHus
Foto: Uio/aNDerS lieN
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straff	som	fortjent	
–	rettssak	som	rollespill

to bekjente havner i samme seng – sterkt beruset og gjennomfører et 
samleie. Den ene mener det var voldtekt, den andre mener det var frivillig 
samleie.

• Hva skal egentlig til for å bli dømt i en sovevoldtektssak?
• Hva er riktig straff?

advokatforeningen ønsker velkommen til rettssak som rollespill. 
Publikum blir invitert til å vurdere skyldspørsmål og straff.

tid:	FreDAG 16.00-18.00
Fiktiv	rettssak
sted:	Tinghuset, C.J. Hambros plass 4
max. 50 personer. oppmøte 15 min. før pga. sikkerhetskontroll

illUStraSJoN: M
arViN HalleraKer
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universitetshagen, fredag
se kart på side 4

AKAdemisK	NAcHspieL

Hva	er	hukommelse	 
–	virkelighet	og	fiksjon? 

etter åpningskonserten for Uio-festivalen i Universitetets aula 12. mai kan 
du bli med på akademisk nachspiel om hukommelse i Frokostkjelleren. 

Hvordan lager og lagrer hjernen vår minner? Hva er falske minner?  
Kan falske nyheter få oss til å huske ting som ikke har skjedd? Kan vi stole 
på vitneforklaringer? Kan andre manipulere minnene våre? Hva er mulig i 
dag, og hva er science fiction? Møt forskere som med ulike tilnærminger 
gir oss innsikt i det siste fra forskningsfronten, samt mulighetene og 
utfordringene framover.

Vi får tre korte innlegg, deretter sofaprat med ordstyrer. Du møter:

•	Nevropsykolog	Ylva	østby 
Hun er postdoktor i klinisk nevropsykologi ved Psykologisk institutt på 
Uio. Hun vil snakke om hvor sårbare minnene våre er for forandring. Selv 
om dette betyr at vi ikke kan stole fullt ut på hukommelsen, er det også 
et gode. i fjor ga hun ut Å dykke etter sjøhester – En bok om hukommelse 
sammen med søsteren Hilde østby.

•	Nevroviter	martha	Hvoslef-eide 
Hun er postdoktor i nevrovitenskap ved institutt for biovitenskap på Uio. 
Hun vil med utgangspunkt i science fiction-filmen Inception fra 2010 
diskutere om det er mulig å manipulere minner direkte hos andre ved  
hjelp av biologiske teknikker. 

•	politioverbetjent	og	ekspert	på	vitnepsykologi	 
Asbjørn	rachlew	(phd) 
Han er politioverbetjent ved oslo politidistrikt og gjesteforsker ved  
Norsk senter for menneskerettigheter på Uio. Han gir oss innsikt i om vi 
kan stole på vitneforklaringer. 

Det blir god tid til å mingle og fortsette diskusjonen etter seminaret. 

tid:	FreDAG 20.30-21.30 (Åpent 20.00-23.00) 
Akademisk	nachspiel
sted: Frokostkjelleren
Aldersgrense:	18 år

Arrangører: Uio:livsvitenskap i samarbeid med Psykologisk institutt og 
institutt for biovitenskap
 

Domus ACADemiCA FrokosTkJelleren

Utdeling av Zapffe-prisen
berit og Peter Wessel Zapffe hadde ingen livsarvinger og testamenterte alt 
de eide til Universitetet i oslo. Universitetet i oslo vedtok i 2010 å opprette 
stiftelsen berit og Peter Wessel Zapffes fond. Det er i år andre gang en pris 
kan deles ut fra fondet.

årets prisvinner er Hilde Vinje (master i filosofi) fra Det humanist- 
iske fakultet, Universitetet i oslo, for prisoppgaven «Seier gjennom neder-
lag: en kritikk av det tragiske hos Zapffe og dets betydning for menneskelig 
forplantning». rektor ole Petter otterSeN vil stå for overrekkelsen av 
prisen.

16.00 VelKoMMeN
 Ved direktør iNga boStaD, Norsk senter for menneskerettigheter
16.10 Klodens tilstand: om Zapffes relevans i antropocen
 Ved professor Dag o. HeSSeN, Universitetet i oslo
16.30 Kunstnerisk innslag
 alegrar StryKeKVartett
16.40 Utdeling av pris/diplom 
 Ved rektor ole Petter otterSeN, Universitetet i oslo
16.45 Seier gjennom nederlag
 Ved prisvinner HilDe ViNJe, Universitetet i oslo
17.05 i begynnelsen var urettferdigheten
 Ved aNKi gerHarDSeN, kritiker og journalist
17.25 aVSlUtNiNg

tid:	FreDAG 16.00-17.30
Zapffe-prisen	2017
sted:	Domus Academica, Gamle festsal

Foto: HilDe ViNJe

Gamle festsal, fredag
se kart på side 4

illUStraSJoN: ColoUrbox.CoM
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Hvorfor	dro	to	søstre	til	is?
«to Søstre» er historien om to ungjenter fra bærum som reiser til Syria, 
og om en desperat far som forsøker å finne dem. En oktoberdag i 2013 
kommer ikke de to tenåringsjentene, ayan og leila, hjem til vanlig tid. 
Senere på kvelden kommer sjokkmeldingen: De er på vei til Syria…
Hvordan kunne to velintegrerte, skoleflinke norske jenter ende opp som 
iS-bruder i Syria?

i boken «to søstre» går ÅsNe	seierstAd, den bestselgende og kriti-
kerroste forfatteren av «bokhandleren i Kabul» og «en av oss», løs på et av 
de viktigste og mest kompliserte spørsmål i vår tid: Hvorfor radikaliseres 
muslimsk ungdom som er vokst opp i Vesten? Hva førte de to søstrene fra 
Kolsås til Kalifatet? Hvem er ayan og leila? 

Som få andre makter åsne Seierstad å komme tett på personene hun 
skriver om. «to søstre» er både historien om jentene som dro, et land i 
krig og om en familie som splintres. Det er også en fortelling om oss, i 
Norge i dag.

 i tillegg til å fortelle historien om søstrene og faren sin desperate 
kamp for å finne dem, vil Åsne seierstad	og	Harald	eia se nærmere på 
hvorfor muslimsk ungdom oppvokst i Vesten blir radikalisert.

Gamle festsal, lørdag
se kart på side 4

Foto: VlaDiSlaV KaZaNSKi
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Frihet,	ære	og	menneskeverd	
et Norge i forandring trenger åpne debatter. Hva er frihet? Hvem har frihet 
i Norge i dag? Hvordan kan vi skape frihet? AmAL	AdeN er opptatt av 
menneskeverd, demokrati, frihet og rettssikkerhet.

amal aden ble tildelt Zola-prisen i 2010 fordi hun har kritisert norsk 
innvandrings- og integreringspraksis på en konstruktiv måte og refset inn-
vandrermiljøer som ikke respekterer grunnleggende verdier som demokrati, 

likestilling og rettssikkerhet. Hun har 
også fått buskerud fylkeskommunes 
likestillingspris for 2010. Hun er 
hedret med amnesty-prisen 2012 
for sitt engasjement for kvinner og 
barn i minoritetsmiljøer og fordi hun 
bruker ytringsfriheten aktivt til tross 
for trakassering og trusler. Hun er 
tildelt erik byes minnepris 2014 
av Protestfestivalen for sitt sterke en-
gasjement for integrering og svakere 
stilte grupper i samfunnet.

tid:	13.00-13.45
Foredrag ved amal aden
sted: Domus Academica, Gamle 
festsal

Gamle festsal, lørdag
se kart på side 4

tid:	lørDAG 15.00-16.15
bokbad	med	Åsne	seierstad	og	Harald	eia
sted: Domus Academica, Gamle festsal

Foto: VlaDiSlaV KaZaNSKi

Domus ACADemiCA

et	skråblikk	på	å	være	minoritet
Fra bergen med rungende røst og klar tale. LeO	AJKic har siden 2007 
vært en nyskapende, uredd og engasjert mediepersonlighet. Med et brenn-
ende samfunnsengasjement og utradisjonell tilnærming til de store og 
små spørsmålene i livet har Leo utfordret og flyttet grenser.

Siden 2010 har han ledet og bidratt til en imponerende rekke radio- og 
tV-produksjoner. Hans ærlighet, direkte dialog og særegne evne til å for- 
midle varme, ettertenksomme øyeblikk har han begeistret oss i program-
mene Leo og de utstøtte, U-landslaget, Popsalongen, Typen til, Da KORK 
kom til bygda, Trygdekontoret og Leo’s reise. For ikke å glemme program-
met som nettopp gikk på TV og er nominert til Gullruten og som fikk Fritt 
ords honnørpris, Flukt. Med et skråblikk på tiden vi lever i, loser leo oss 
gjennom egne erfaringer – uten filter.

tid:	lørDAG 14.00-14.45
Foredrag	ved	Leo	Ajkic 
sted: Domus Academica, Gamle festsal
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Auditorium 4, lørdag
se kart på side 4

russisk rabalder
Dette er et foredrag med ambisjon om å ta folk inn i russernes tenkesett. 
HANs-WiLHeLm	steiNFeLd holder dette kulturforedraget Norge rundt 
fra nord til sør. Hans tilnærming til russland er hentet fra dikteren anton 
tsjekhovs: «Smil gjennom tårer».  

Hans-Wilhelm Steinfeld har bodd 20 år i Moskva gjennom fem perioder 
de siste 45 årene, fire perioder på post som NRKs korrespondent. Han er 
utdannet lektor i sovjetrussisk historie fra Universitetet i bergen. 

«Russisk rabalder» er et foredrag i fire deler. Første del kalles «Tillitens  
visittkort» og er en gjennomgang av naboskapet til Norge gjennom tusen 
år. andre delen er en beretning om de russiske menns selvbilder. For 
Steinfeld mener menns selvbilder svært ofte ligger bak internasjonale kon- 
flikter. 1800-tallets store, russiske diktere kalte den russiske mannsfiguren 
«det overflødige menneske». Men Steinfeld mildner bildet ved å ta for 
seg humoren på russisk, for det er mannens humor tradisjonelt. Så tar han 
for seg tristere eksempler på det rabalder ledende kulturpersonligheter 
ble utsatt for i Moskva i sovjettiden og nå. til sist tar Steinfeld for seg det 
nyeste rabalder med Donald trump og Vladimir Putin, internasjonalt.

Hans-Wilhelm Steinfeld fikk Norges fremste journalistpris, «Narvesen- 
prisen» i 1990 for sin dekning av kommunismens fall, og Stortings- 
representantene tildelte ham Peer gynt-prisen i 1991. Steinfeld sluttet 
i NrK etter 37 år og er i dag partner i kommunikasjonsbyrået Corporate 
Communications i oslo.

tid:	lørDAG 12.30-14.15
Foredrag ved  
Hans-Wilhelm	steinfeld 
sted: Domus Academica, 
auditorium 4

Konspirasjoner 
–	med	guds	hjelp? 

Har religiøse ledere overtatt politikken eller politikerne overtatt religionen? 
Når blir «alternative sannheter» sannheter, og når blir teologien konspira-
sjoner?

Globaliserte kriser som flyktningstrømmer og IS-terror har gitt populist- 
iske, høyreradikale bevegelser fra Europa til USA en anledning til å redefi-
nere indre og ytre fiender og spre falsk informasjon. Vi får del i en global 
flyt av dystopiske konspirasjoner om: 

• liberale eliter som skjuler sannheten om «voldtektsflyktninger» 
• en nært forestående muslimsk maktovertagelse av europa 
• syriske flyktninger som er amerikanske jøders «biologiske våpen» 

Slike oppfatninger har beveget seg fra den politiske ytterkanten til main-
stream. Høyreradikale ledere presenterer seg selv som redningsmenn og 
-kvinner av nasjonen og det kristne, siviliserte Vesten – ofte med  
guds hjelp.

14.30  
rektor OLe	petter	OtterseN ved Uio ønsker velkommen

14.35 
leder for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn,  
iNgrid	rOseNdOrF	JOYs innleder seminaret

14.40-14.50 
AsbJørN	dYreNdAL, professor ved institutt for arkeologi og  
religionsvitenskap på NtNU: 
satanisme,	apokalyptisk	tenkning	og	konspirasjonskultur	 
–	hva	gjør	de	ulike	trendene	med	sannheten?

14.50-15.00 
mAttiAs	gArdeLL, professor och vetenskaplig ledare vid Centrum för 
mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, samt  
Nathan Söderblom-professor i jämförande religionsvetenskap med  
inriktning mot religion och rasism:
Hvor	langt	vil	de	nå	–	dagens	høyreekstreme	og	rasistisk	politiske	
bevegelser?

15.00-15.10 
cAtHriNe	mOe	tOrLeiFssON, postdoktor ved  
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Uio: 
Hvordan	blir	konspiratorisk	tenkning	informert	og	rettferdiggjort	
av	religion,	og	hvordan	kan	disse	ideene	virke	tiltrekkende	på	et	
sammensatt	publikum.

15.10-15.30 panelsamtale
15.30-15.55 dialog	og	spørsmål	fra	salen
15.55-16.00 avsluttende ord
 

seminarleder:	aNNe SeNDer, spesialrådgiver, 
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

tid:	lørDAG 14.30-16.00
seminar:	 
Konspirasjoner	–	med	guds	hjelp 
sted: Domus Academica, auditorium 4

Auditorium 4, lørdag
se kart på side 4

Domus ACADemiCA Domus ACADemiCA
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Foajeen i Juridisk bibliotek, lørdag
se kart på side 4

Foajeen i Juridisk bibliotek, lørdag
se kart på side 4

Hjernens versjon av verden
alt du ser, hører, føler, lukter eller smaker, er egentlig bare elektriske 
signaler. Hjernen tolker alt vi opplever. Hva er da virkelig?

Foredraget vil ta deg gjennom hvordan hjernen til mennesker og dyr 
tolker sanseinntrykk. På hver sin måte. Hvem har da egentlig fasiten? og 
ser vi mennesker den samme verden? bør hjernens tolkning skremme oss, 
eller bør vi være glade for jobben den gjør? gjennom 30 min vil hjernens 
tolkning av både synsinntrykk og lyd bli demonstrert, i tillegg til at det blir 
lagt opp til en smaksdemonstrasjon ved to frivillige fra salen. Vel møtt!
KAJA	NOrdeNgeN	er lege og hjerneforsker. til daglig jobber hun 

som lege i spesialisering og er post doc. på Nevrologisk avdeling ved 
akershus universitetssykehus. Hun har også skrevet den bestselgende 
boken «Hjernen er stjernen», som er solgt til ellve land. 

tid:	lørDAG 13.00-13.45
Foredrag	ved	Kaja	Nordengen
sted: Domus Bibliotheca, foajeen i Juridisk bibliotek

en	skam-forskers	bekjennelser	
Skam (NrK 2016–) er den norske 
tV-suksessen som tar verden med 
storm. Dette foredraget tar for seg 
hvordan vi kan forstå Skam som 
fenomen, tV-serie og medieviten-
skapelig objekt.

Hva er det som gjør at Skam så 
fascinerende? i dette foredraget vil 
medieforsker grY	ceciLie	ru-
stAd snakke om hvordan man kan 
forske på Skam som medieviten-
skapelig tekst. Hvilke medieviten-
skapelige metoder og spørsmål kan 

Skam hjelpe oss med å forstå, og hvordan kan medievitenskapen hjelpe 
oss til å forstå Skam? og ikke minst, hva gjør denne innovative serien med 
vår forståelse av hva en (web)serie er og kan være? 

rustad vil fokusere på hvordan det er å forske på et mediefenomen som 
Skam, og på forskningsprosjektet sitt som undersøker estetisk innovasjon 
i web-serier. 

Gry Cecilie Rustad er så flink til å se på TV at hun har en doktorgrad i 
det. Nå jobber hun som postdoktor ved institutt for medier og kommunika-
sjon på Uio. Der forsker hun på estetisk innovasjon i web-serier. Hun er for 
tiden gjesteforsker ved Northwestern University i Chicago. til høsten skal 
hun undervise et helt fag om Skam ved Uio. Hun kan også sporadisk høres 
på rushprints podcast Filmsamtalen.

tid:	lørDAG 14.00-14.45
Foredrag	ved	dr.	gry	cecilie	rustad
sted:	Domus Bibliotheca, foajeen i Juridisk bibliotek

ulike	forventninger	 
til undervisningsmetoder

Studentene etterspør mer variert undervisning og mer aktiviserende under-
visningsformer. Underviserne vet hvilke undervisningsmetoder studentene 
lærer mest av, men velger dem ikke. 

Med NoKUts underviserundersøkelse og Studiebarometeret som 
bakteppe stiller leder av Norsk studentorganisasjon (NSo) seg spørsmålet: 
Hvorfor snakker studenter og undervisere forbi hverandre? Hva skal til 
for at utdanningen skal svare bedre til både undervisers og studenters 
forventninger?
mAriANNe	ANdeNæs	har vært engasjert i høyere utdanningspolitikk 

i mange år; hun har blant annet vært studentleder ved Universitetet i oslo 
og sittet i sentralstyret i NSo, før hun ble valgt som leder. andenæs har 
studert latinamerikanske studier (ba) og statsvitenskap (ba og Ma) ved 
Universitetet i oslo. 

andenæs er født og oppvokst på gjettum i bærum. Som del av studiene 
ved Uio har hun vært på utveksling i Mexico og på sommerskole ved FNs 
økonomiske kommisjon for latin-amerika (Santiago de Chile). 

tid:	lørDAG 15.00-15.45
Foredrag	ved	marianne	Andenæs
sted: Domus Bibliotheca, foajeen i Juridisk bibliotek

Domus BiBlioTHeCA Domus BiBlioTHeCA

bokbad	om	anoreksi
«ANOreKtisK» omhandler årene Senneset var innlagt på sykehus. 
boken er en ærlig, nådeløs og usentimental skildring fra sykdommens og 
sykehusenes innside. Notatene i boken er skrevet over tre år, gjennom en 
langsom tilfriskning, av en forfatter med den unike kombinasjonen pasient, 
journalist og sykepleier.
iNgebOrg	seNNeset er journalist i aftenposten, foredragsholder, 

utdannet sykepleier og tidligere blogger og redaktør. Hun jobber med 
debatt, kommentar og nyheter, samt sosiale medier og digital utvikling. 
Senneset har markert seg innenfor tema som psykiatri, helse, menneske-
rettigheter, kritisk tenkning, vitenskap, religion, vaksinemotstand, monarki, 
humanisme og mediekritikk. 

tid:	lørDAG 16.00-16.45
bokbad	med	ingeborg	senneset
sted: Domus Bibliotheca, foajeen i Juridisk bibliotek
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økende	ulikhet	–	hva	nå? 
Kan en ordning med borgerlønn til alle, beregnet som en viss prosent av 
nasjonalinntekten, være et velegnet tiltak for å redusere ulikhet og fattig-
dom – samtidig som en styrker samarbeid og økonomisk effektivitet? 

De fleste land opplever en ulikhetskrise. De økonomiske forskjellene 
øker. Velferdsstaten er under press. Politikken blir polarisert. i foredraget 
vil KALLe	mOeNe drøfte hva årsakene kan være og hva som kan være 
velegnede tiltak. 

Spesielt tar han opp hvorvidt en ordning med borgerlønn til alle, be-
regnet som en viss prosent av nasjonalinntekten, kan hjelpe til å redusere 
ulikhet og fattigdom. Hvordan vil en slik garantert minsteinntekt til alle 
virke i den nåværende situasjonen? Hvordan vil den kunne påvirke dagens 
oppslutning om velferdsstaten? og kan utviklingsland innføre en liknende 
ordning som en utviklingsbonus til alle? 

Kalle Moene er professor i økonomi ved Universitetet i oslo. Han har 
siden 2007 ledet forskningssenteret ESOP, som var finansiert som et senter 
for fremragende forskning av Norges forskningsråd. 

tid:	lørDAG 14.00-14.45
Foredrag ved Kalle moene
professor i økonomi, uio
sted: Domus Bibliotheca, auditorium 14

Auditorium 14, lørdag
se kart på side 4

Auditorium 14, lørdag
se kart på side 4

Foto: Uio/yNgVe Vogt

Apokalypse	når?	
Har	vi	virksomme	antibiotika	 

om	20	år?
Vi opplever en pandemi av antibiotikaresistente bakterier. likevel er det 
ingen nye antibiotika i sikte. Vi står derfor overfor en global krise, hvor vi 
om noen år kan stå uten virksomme antibiotika.

et enormt overforbruk av antibiotika ved selvbegrensende infeksjoner 
har ført til en pandemi av resistente bakterier. Dette kan føre til at vi igjen 
kan dø av vanlige infeksjoner, og moderne medisin som f.eks. kreft- 
behandling blir umulig. 

antibiotikaresistens er derfor en av verdens største folkehelsetrusler. 
Det er vanskelig og dyrt å utvikle nye antibiotika, og det er 28 år siden 
det siste nye antibiotikum kom på markedet. Det er nå tatt initiativer fra 
akademia, farmasøytisk industri og WHo for å forske fram nye antibiotika, 
men det kan gå mange år før de eventuelt kommer på markedet. 

Hvis vi får nye antibiotika, må disse bare brukes ved alvorlige 
infeksjoner, og det må utvikles nye forretningsmodeller hvor fortjeneste 
frikobles fra salgsvolum. I mellomtiden må vi redusere overflødig bruk av 
antibiotika i mennesker og dyr, da det er vist at dette kan reversere/forsinke 
resistensutviklingen. 

dag BeriLd har forsket på metoder for å forbedre bruken av 
antibiotika i mange år. For dette har han mottatt en rekke priser, senest 
akademikerprisen for 2016. 

tid:	lørDAG 13.00-13.45
Foredrag ved dag Berild  
overlege og professor, dr. med., uio 
sted: Domus Bibliotheca, auditorium 14

Foto: ColoUrbox.CoM
Foto: Uio/yNgVe Vogt

Domus BiBlioTHeCA Domus BiBlioTHeCA
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the world depends on China and the US to counter climate change.  
is there hope that these major powers will lead the way? and how does Norway, 
in comparison, translate science into local climate and air pollution policy? 

in this debate, scientists with profound experience of working in the US and 
China discuss how and why science related to air pollution and climate policies 
is perceived and treated so differently in these two countries – by policy 
makers, scientists themselves, and in the population. a current member of oslo 
City Council for the green Party will join the debate with an inside perspective 
from Norway.

the debate is organised by the research project Airborne: Pollution, Climate 
Change and Visions of Sustainability in China (http://www.hf.uio.no/ikos/ 
english/research/projects/airborne-pollution-china/index.html)

time: sATurDAy 15:00-16:15 
debAte 
veNue:	Domus Bibliotheca, auditorium 14

The debate will be moderated by  
mOrteN	dæHLeN,  
Dean of the Faculty of mathematics and natural sciences

participants	in	the	debate	include:

•	brYAN	tiLt is associate professor at oregon State University. He has long  
experience of doing research on environmental issues in China, and he is 
actively working with community members in the US to help shape policies that 
will promote human welfare and environmental sustainability. 
title oF talK: «US versus Chinese approaches to science»

•	KristiN	AuNAN is senior researcher at the Norwegian CiCero. She has 
done groundbreaking work in the field of household produced air pollution in 
China, and she has long experience of working as a natural scientist in China and 
together with Chinese scholars who provide policy advices at the highest levels 
of government.
title oF talK: «Mind the gap: evidence based air pollution policies in China»

•	Li	HONgtAO is associate professor in journalism and communication at 
Zhejiang University, China. He has profound insight into the use of social media 
and smart phone apps in China for communicating and discussing issues related 
to environment and climate.
title oF talK: «Chinese environmental activists and their way of using science»

•	eiviNd	trædAL is a member of the city council in oslo for the green Party.  
He has a strong interest in global environmental issues and has been working in 
the environmental field for years. He is a master of social science and philosophy 
from the University of oslo, and is currently working for the green Party in the 
national parliament.     
title oF talK: «The carrot and the stick, a science-based green policy for Oslo»

Auditorium 14, saturday
see map on page 4

Auditorium 14, saturday
see map on page 4

Foto: ColUrbox.CoM

does science matter? 
us and china climate, air Pollution, 

and Populations
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Fri	rettshjelp	–	hva	er	det?
Hva er egentlig fri rettshjelp? Hvem kan få det? Hvorfor skal man bry seg 
om dette?

Forskning viser at det finnes et stort, udekket rettshjelpsbehov og at dette 
behovet er skjevt sosialt fordelt. i tillegg til å gi gratis rettshjelp i konkrete 
saker, jobber Jussbuss for at den offentlige ordningen med fri rettshjelp 
skal styrkes. 

i dag er det slik at staten i stor grad lener seg på at frivillige organisasjoner 
ordner opp. Hvorfor bør fri rettshjelp være et statlig ansvar? Hvorfor skal vi 
egentlig bry oss om fri rettshjelp i det hele tatt? Hvordan vet vi om vi kan 
få gratis rettshjelp?

Jussbuss stiller spørsmålene, panelet svarer:

beNte	rOLi, leder for Fri rettshjelp i oslo kommune
OLAF	HALvOrseN	røNNiNg, stipendiat ved institutt for kriminologi og 
rettssosiologi
Odd	eiNAr	dørum, bystyrerepresentant for Venstre

OrdstYrer: JUSSbUSS

tid:	lørDAG 13.00-14.00
Jussbuss	inviterer	til	panelsamtale	om	fri	rettshjelp 
sted: Domus media, auditorium 13

morgendagens	helsevesen
«Ville du våge å bli operert av et menneske, og ikke av en robot?»
«Da min mormor var ung, kunne man faktisk dø av kreft...»
«Vet du at man i gamle dager ble vasket av ekte mennesker når man bodde 
på sykehjem?»
«For femti år siden hadde de så dårlig råd i Norge at folk døde i helsekø!»

Utsagnene lyder fra et stykke inn i fremtiden. Utviklingen innen helse går 
nå raskere enn mange forskere antok for bare ti år siden. Nye oppfinn- 
elser, løsninger og metoder åpner opp for bedret helse og livskvalitet.  
For hva er viktigere enn liv og helse?

Kom og hør fra fem ulike innfallsvinkler til fremtidens helsemuligheter:

KJetiL	Wiederberg (oslo Cancercluster):  
Verdens smarteste doktor: dr. Watson

Odd	ricHArd	vALmONt (teknisk Ukeblad):  
Helseroboter som gjør pasientlivet tryggere og lettere

ANNe	KJersti	beFriNg	(Uio):  
Morgendagens helsejuss – nye muligheter!

KristiN	HOvLANd	(skanska og oslo legeforening):
Forebygging som en del av morgendagens helsevesen

Lise	AsKviK	(Helsepartiet): 
Helsepolitikk – mye må forbedres i fremtiden

tid:	lørDAG 14.30-15.30
samtale	om	fremtidens	helse 
sted: Domus media, auditorium 13

Auditorium 13, lørdag
se kart på side 4

Auditorium 13, lørdag
se kart på side 4

Domus meDiA Domus meDiA
Foto: Uio/øySteiN HorgM
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Under UiO-festivalen frister vi med 
bakte	poteter,	burgere,	pølser	 
og	annet	snacks	
eventpartner	Norge	As er en totalleverandør til alle typer 
events og arrangementer. De holder til i Askim og eies av 
ole retteraasen og Aleksander Bjørkli. De har over 45 års 
erfaring i bransjen.

Deres	spesialitet	er	servering	på	store	festivaler	og	firma-
eventer. De har blant annet hatt ansvar for all servering 
under	Oslo	Maraton	i	flere	år.
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universitetets aula, lørdag
se kart på side 4

university Aula, saturday
see map on page 4

jihad:  
a story of the others 

Jihad: A Story of the Others is a 2015 documentary film by Norwegian 
director deeYAH	KHAN, a winner of Emmy and Peabody Awards. The film 
is released by Khan’s production company Fuuse. JiHaD is the outcome 
of a two-year investigation by Deeyah Khan and provides a view from the 
inside on what it is like to be drawn into radicalism. The documentary film 
provides an insight into why some young Muslims in the West embrace 
violent extremism and go abroad to fight holy wars and in some cases why 
they came to reject it.

Journalist ANNe	grOsvOLd interviews Deeyah Khan before and after 
the film is shown. The floor will be open for asking questions to director 
Khan.

time:	sATurDAy 13:00-15:00
«Jihad:	A	story	of	the	Others»
A	documentary	film	by	Deeyah	Khan.	moderator: Anne GrosvolD
veNue: universitetets aula
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filmformatet  
og psykiske lidelser

Hvilke konsekvenser får det for hvordan vi forstår og omtaler psykiske 
lidelser, når filmformatet setter premissene?

SPEILVENDT snurrer filmen «Reprise» og inviterer til påfølgende sam-
tale om psykiske lidelser som estetisk element i film. peder	KJøs og 
ANders	dANieLseN	Lie diskuterer hvorvidt psykiske lidelser på lerretet 
kan bidra til økt bevissthet, stigmatisering og forherligelse.

Peder Kjøs er psykolog og spaltist, og for mange kjent som psykologen 
fra NrKs suksesserie «Jeg mot meg».

 anders Danielsen lie er lege og skuespiller. Han er blant annet kjent 
fra filmer som «Reprise» og «Oslo 31. august».

 SPeilVeNDt er et gratis, studentdrevet psykologitidsskrift tilknyttet 
Psykologisk institutt ved Universitetet i oslo.

tid:	lørDAG 15.30-18.00
«reprise»	 
Filmvisning med påfølgende samtale
sted: universitetets aula
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«Reprise» er en norsk film fra 2006. Den er JOACHIM TRIERs første 
langfilm som regissør. Filmen var Norges Oscar-kandidat i 2006.

Domus meDiA Domus meDiA
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LArs	KLevstrANd

sunniva	rose Kalle moene Anne	senderJørn Hurum

ANNeLi	drecKer

raVi

Hans-Willhelm	steinfeld anne grosvold amal aden

ÅsNe	seierstAd	og HaraLd eia

inga Bostad

deeYAH	KHAN

grieg trio

program og aktiv iteter for hele famil ien                                                                                            fri  entrÉ t il  alle arrangementer
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 • Åsne seierstad • harald eia • deeyah khan • anneli dreCker • leo ajkiC • amal aden• jørn hUrUm • hans-Wilhelm steinfeld • sUnniva rose • no 4 • kalle moene 

foredrag  debatter  konserter  barneUniversitet  omvisninger  bokbad

KunnsKap i sentrum 12.-14. mai 
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www.uio.no/uio-festivalen  •  #uiofestival
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sessiON	1: 
time:	sATurDAy 13:00-14:00  
Leadership	on	sustainable	development:	 
Who	must	do	What	and	How?
veNue: Professorboligen, the University garden

•	ALice	evANs, Cambridge university
•	KAri	HeLeNe	pArtApuOLi, the Development Fund
•	Liu	bAOcHeNg, Professor, University of international business and  
    economics, beijing
•	OLe	petter	OtterseN, rector, University of oslo

sessiON	2:  
time:	sATurDAy 14:00-15:00  
rhetoric	or	reality?	implementing	the	sdgs	Agenda
veNue: Professorboligen, the University garden
 
•	daVid HULme, university of manchester
•	sidseL	rOALKvAm, SUM, University of oslo
•	ciLiA	HOLmes	iNdAHL, AkerBiomarine
• bJørN	HAugLANd, Dnv Gl

 

growing nationalism and protectionist policies pose imminent threats to 
globalization. addressing the challenges of climate disruption, international 
migration, pandemics and violent conflicts require collaboration across 
national borders. What role can the Sustainable Development goals (SDgs) 
play in helping shape our common future? Who will take the lead in funding 
and implementing the SDgs, and how should we best track and measure 
progress towards reaching these goals? 

Join prominent politicians, activists, 
academics and private sector actors in 
discussing the future of globalization, 
global governance and the role that the 
SDgs can play in promoting development 
and eradicating poverty.

MoDerator:
Professor dAN	bANiK, 
University of oslo

The university Garden, saturday
see map on page 4

the	sustainable	development	goals	(sdgs)	 
and	Our	common	Future

The university Garden, saturday
see map on page 4

 globalization under pressure

Foto: M
artiN VoN KrogH / illUStraSJoN: CoiloUrbox.CoM

Foto: Uio/ola Sæ
tHer

proFessorBoliGen proFessorBoliGen



30 31

omvisninGer
Fo

to
: U

KJ
eN

t/
M

UV

foregangskvinner i akademia  
– på tvers av fag 

Universitetet har hatt foregangskvinner i mange fag. De som var først ute, 
de som ble stående alene, de som fikk generasjonene etterpå med seg, 
og de som på ulikt vis åpnet nye felt i faget. Men vi kjenner ikke alle like 
godt. Hvilke erfaringer har noen av våre foregangskvinner gjort – og er det 
forskjeller mellom fagene når det gjelder åpenhet overfor nyorienteringer?     

Hvilke nettverk og maktforhold preger universitetet som arbeidsplass  
og hvordan har generasjonsmotsetningene spilt seg ut de siste tiårene? 
Finnes det kjønnsmotsetninger i dag, eller er dette noe som hører historien 
til? Hvilke kunnskapssyn åpner universitetene og hvilke lukker dem?  
Har kvinnenes inntreden i den akademiske verden preget arbeidsmåter  
og kunnskapsinteresser?

iNgA	bOstAd samtaler med kvinnelige akademikere som har gjort  
seg bemerket, hver i sitt fag: 

•	ANNe	HeLLum, professor (juss)
•	HANNe	HAAviNd, professor (psykologi)
•	WeNcHe	müHLeiseN, professor (kjønnsforskning) 
•	rAgNi	pieNe, professor (matematikk)
•	eLse	WiestAd, professor (filosofi)

tid:	lørDAG 15.30-16.30
samtale	ledet	av	inga	bostad 
Direktør og professor
sted: professorboligen

Kristine Bonnevie i arbeid på laboratoriet ved Biologisk stasjon i 
Drøbak. Her sammen med assistenter og studenter.

proFessorBoliGen
universitetshagen, lørdag

se kart på side 4
universitetshagen, lørdag

se kart på side 4

blomstene	i	universitetshagen	–	
omvisning

guidet tur med en gartner fra Uios parkseksjon, der du får innblikk i hva 
som vokser her, hvordan hagen stelles, og de siste endringene som er blitt 
gjort i forbindelse med rehabiliteringen 2013-2015.

Universitetshagen ble anlagt i andre halvdel av 1800-tallet og har 
gjennomgått store forandringer siden den tid. Mens bygningsfasadene ble 
rehabilitert (2009-2014), ble hagen brukt som riggplass. etter dette ble 
hagen reetablert med planene fra 1950-tallsanlegget som grunnlag. 

i omvisningen vil deltakerne få et innblikk i valgene av utforming og 
plantevalg som ble gjort i denne prosessen, og de får ta en titt på bed og 
trær som vokser her nå. Det blir også fokus på hvordan Uio skjøtter og for-
valter hagen for å ta vare på de historiske verdiene i et slikt fredet anlegg. 
Miljøvennlig parkdrift vil også være et tema.

tid:	lørDAG 13.00, 14.00 og 15.00 (varighet ca 30 minutter)
Omvisning	ved	ingvild	myklebust
sted: oppmøte utenfor Frokostkjelleren 
maks 40 personer per omvisning

Hage-	og	bygningshistorie	 
i	sentrum	–	omvisning

bygningene rundt Universitetsplassen ble oppført i perioden 1841–1852 
og er blant Norges viktigste bygninger fra midten av 1800-tallet. De ble 
raskt et nasjonalt symbol på kunnskap. etter en dramatisk brann stod 
Professorboligen og gymnastikksalen ferdige i 1856. arkitekt for hele 
anlegget var Christian Heinrich grosch. Hovedbygningene ble tegnet i 
samarbeid med tyske Karl Friedrich Schinkel. Han var en av verdens mest 
berømte arkitekter. 

Universitetshagen var opprinnelig både offentlig park og privathage. 
Hagen har også hatt vikingskipshus, runesteinspark og dyrestaller. både 
den og bygningene er i dag fredet. 

bli med på utendørsvandring og hør om hagen og bygningenes spen-
nende historie! 

tid:	lørDAG 12.00 og 14.00 (varighet ca 40 minutter)
Omvisning	ved	bjørn	vidar	Johansen
sted: oppmøte utenfor Domus Academica
maks 40 personer per omvisning

Foto: ©
Uio/artHUr SaND

Foto: M
arit SKaataN

Fo
to

: ©
Ui

o/
aN

De
rS

 l
ie

N



32 33

Askeladden	og	de	gode	 
operahjelperne

Dette er en barneopera som allerede er spilt for ca. 1000 barn, fra barne-
hagealder og opp til syvende klasse. operaen ble bestilt av kulturkonsulent 
bjørn Holm fra Stovner bydel i 2014. barneoperaen var en gedigen 
suksess. 

barna lo så tårene trillet av Den gale professoren, og de gråt sammen 
med Dronninga fra Drammen, som er så lei seg fordi hennes datter,  
Prinsesse Askepott, har blitt kidnappet av Heksa fra Hokksund. Espen 
Askeladd og Filibom må trosse hekser og andre farer for å redde askepott.

Dette er en frisk barneopera som passer for hele familien.
 
medvirkende:  
espen askeladd: DagFiNN aNDerSeN, baryton
Filibom, hans distré hjelper: Mette PeDerSeN, mezzosopran
Dronninga fra Drammen: StiNa leVVel, sopran 
Prinsesse askepott, hennes datter: CaroliNe WettergreeN, sopran
Heksa fra Hokksund og Den gale professoren: SiV MiSUND, mezzosopran
 
tid:	lørDAG: 11.30-12.15
sted:	store scene på universitetsplassen

universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

ravi	og	barna
Du skal ha gjemt hodet dypt nedi en hengemyr i to tiår, hvis du har bodd 
i Norge uten å kjenne noen av raVis mest kjente landeplager. Det kom 
derimot som en overraskelse at mange barn kjenner repertoaret hans ut 
og inn. Uten oppfordring synger de yngste barna med fra første strofe av 
låter som er mer enn ti år gamle; «Du er dødsøt, dødsøt...!», og den som 
stusser aller mest over mottakelsen, er ravi selv. 

– Jeg er litt rystet over at ungene synger med på sangene mine. Synger 
med på Tsjeriåu, og E-ore og Dødsøt og Dans oppå bordet og Du-Du-Du-
Du-Du. enda merkeligere er det at de stort sett sitter som tente lys når jeg 
spiller Ås to i Osjlo, en ganske nedstrippa ballade, som jeg ikke tror de har 
hørt før, sier ravi. Dette er en interaktiv konsert hvor barn i alle aldre får 
synge med. Det blir garantert moro!

tid:	lørDAG 12.30-13.10
sted:	store scene på universitetsplassen

universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

BArneuniversiTeTeT BArneuniversiTeTeT

Jørn Hurum forteller  
om dinosaurer

For 123 millioner år siden levde det dinosaurer på Svalbard, men hva 
slags? og hvor lå Svalbard den gangen? 

i 1960 ble det funnet fotspor etter dinosaurer på Festningen ved 
munningen av grønfjorden på Svalbard. De ble en verdenssensasjon. 
Funnet var det første av dinosaurer i polare områder. Dinosaursporene 
var fra krittperioden, 123 millioner år gamle. Denne oppdagelsen gjorde 
at dinosaurforskningen endret seg for alltid. inntil 1960 var dinosaurer 
rekonstruert som store, tunge og sumplevende dyr i varme strøk. 

Kanskje kunne de ha levd i kalde strøk over hele kloden? De siste 40 
årene har det blitt funnet mange arktiske dinosaurer både i Sibir og Nord-
amerika.
JørN	Hurum er professor i paleontologi ved Uio og kjent fra media.

tid:	lørDAG: 13.30-14.00
sted:	store scene på universitetsplassen

Fo
to

: K
Je

ti
l 

Je
NS

eN

grensesprengende kjemi  
med magisk vri 

et fargerikt kjemishow som det lukter svidd av. Det vil bli røyk og spetakkel, 
men også kjemiske reaksjoner som er så stille, så stille ...

tid:	lørDAG 12.15, 13.10 og 14.00
Kjemishow 
elina Melteig og Katja Støren
sted: lille scene på universitetsplassen
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universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

bli	med	på	planetsafari
Har du lyst  til å være med på en planetsafari? Hos oss blir du kjent  
med solsystemet vårt, og du kan få smake på ekte astronautis og prøve 
astronautbriller!

Vi tar med oss aktiviteter som handler om universet. Du kan få leke med 
magneter og magnetslim. eller vil du ha en planet malt i ansiktet? Vi har 
ansiktsmaling.

På Solli plass ligger observatoriet. Der var det observatorium i hundre 
år. i dag er det undervisning for 4.- og 7.-klasser i osloskolen på 
observatoriet. Men under Uio-festivalen kommer vi til Universitetshagen 
i sentrum.

Du kan også besøke observatoriet på Solli plass lørdag 13. mai og 
søndag 14. mai.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
Observatoriet
sted:	universitetshagen

Forsk	på	dNA	 
med	Forskerfabrikken

Hvordan vet et solsikkefrø at det skal bli til en solsikke? og hvorfor ligner vi 
på foreldrene våre? Hemmeligheten er en oppskrift inni alle levende celler: 
DNa. bruk seigmenn til å lage Forskerfabrikkens kjente seigmannkode. 
Kanskje du kan forske på spennende farger også. 

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for at flere barn 
og unge skal bli mer interessert i realfag, og bidra til at de forstår disse 
fagene bedre. Vi tilbyr kurs i forskning og teknologi, på linje med andre 
kultur- og fritidsaktiviteter som musikk, dans og sport.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
Forskerfabrikken
sted:	universitetsplassen

BArneuniversiTeTeT
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se kart på side 4

Har	bamsen	din	fått	 
sommerfugler	i	magen?

Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum) har som tradisjon å 
arrangere bamsesykehus, der barn kan komme for behandling av sine syke 
og pleietrengende bamser.

Kom gjerne innom selv om dere ikke har med egen bamse! Vi har flere 
«lånebamser» som trenger barn som kan følge bamsen til legen.

Vår allmennlegeavdeling tar imot bamser som for eksempel lider av 
«teddyfeber» eller «sommerfugler i magen», og vi har en kirurgisk avde-
ling for bamser som trenger å sys eller bandasjeres. Sykehuset bemannes 
av dyktige bamseleger (frivillige medisinstudenter).

Formålet med å arrangere bamsesykehus, er å gi barn et positivt møte 
med helsevesenet, og bamsesykehuset pleier å være veldig populært og 
hyggelig, både for barn, foreldre og bamseleger. Sykehuset er gratis.

Medisinstudentenes Humanitæraksjon samler inn penger til humani-
tære prosjekter med fokus på å bedre helsen til mennesker i utviklingsland. 

Send sms MeDHUM 50 til 2177 for å støtte oss med 50 kroner, eller 
sett inn ønsket beløp på MedHums gavekonto 1208.38.10767. alle 
innsamlede penger går uavkortet til prosjektet.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
bamsesykehus
sted:	universitetsplassen

Opp	i	trærne!
i Universitetshagen har barn fra 6 år og oppover muligheten til å prøve 
ut klatreteknikker brukt i moderne trepleie, instruert av to trepleiere fra 
parkseksjonen.  
demiAN	bOWitZ	cHristeNseN har vært ansatt som trepleier og 

anleggsgartner i parkseksjonen siden 2004. mOrteN	LøNmO er ferskt 
utdannet gartner og nyansatt ved parkseksjonen siden januar 2017.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
treklatring	for	barn
sted:	universitetsplassen

BArneuniversiTeTeT
Foto: ColoUrbox.CoM
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Åpen	sone	for	eksperimentell	
informatikk	–	aktiviteter	for	 

folk	i	alle	aldre
Sonen er et makerspace, et kreativt lekerom på Uio. Siden Sonen ble opp- 
rettet i januar 2011, har studenter samlet seg her for å dele erfaringer med 
hverandre, delta på og arrangere foredrag og minikurs. De arbeider sam- 
men for å realisere sideprosjekter som går ut over de vanlige kursene, og 
for å utforske andre sider av fagene de vanligvis studerer ved universitetet.

Kom til Sonens verksted, hvor studenter på institutt for informatikk vil lære 
deg å lage ting på en morsom måte. 

micrO:bit-prOgrAmmeriNg: Micro:bit er en liten datamaskin som 
kan programmeres til å gjøre mye kult. Man kan programmere den i et 
blokkbasert språk eller med tekst.

miKrOrObOt: Mikrorobot er en fullverdig robot bygd av studenter ved 
institutt for informatikk. Kom og se den kjøre og lær litt om hvordan en 
robot virker.

LOddeLAb: lær å feste metall sammen, du får anledning til å lodde 
sammen en liten elektronikk til noe som virker.

tiNKercAd:	3D modelleringsverktøy på internett. tinkercad er utviklet av 
Autodesk og er et fint sted å starte hvis man er nysgjerrig på modellering 
i 3D. 

brObYgger:	bygg en bro av marshmallows, spaghetti og Strawbees.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
sonens	verksted.	Kom	og	prøv!
sted:	universitetsplassen

universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

BArneuniversiTeTeT

papirfly
barn trenger å skape noe å leke med og til å undre seg over. De har lyst  
til å lage egne leker og utvikle eksperimenter av ting de finner hjemme 
eller rundt omkring! På UiO-festivalen får de anledning til å bygge papirfly  
i tre utgaver, tilpasset ulike alderstrinn. Vi har bord der barna kan lage  
spennende fly med gode flyegenskaper, og bra mulighet til å teste flyene 
på plassen utenfor standen. Flykonkurransen starter kl. 15.00.

 
tid: lørDAG 13.00-16.00
sted:	universitetsplassen

universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

BArneuniversiTeTeT

Kjemi	på	boks
Noen spreke studenter fra realistforeningen står på stand og presenterer 
eksperimenter knyttet til realfag ved hjelp av blant annet flytende nitrogen, 
ballonger med forskjellige typer gass og enkle pakker som kalles «kjemi 
på boks». Noen eksperimenter er rene demonstrasjoner, i andre eksperi-
menter får folk prøve seg fram selv.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
realfagseksperimenter 
sted: universitetsplassen

Kinesisk	kultur
Kan du slå opp i en kinesisk ordbok eller kopiere kinesiske tegn med  
blekk og pensel? Universitetslektor Chieh-Ting Lin fra Taiwan har med seg 
studenter fra UiO for å vise fram kinesisk kultur. La barna lage kinesiske  
lykter (denglong灯笼), tegne kinesiske tegn (hanzi 汉字) og lage dekora-
sjonsknuter (zhongguojie中国结) som de kan ta med hjem. Prøv hånd- 
dukker (budaixi 布袋戏) fra kinesisk operateater, slå opp i en kinesisk  
ordbok eller bare hør på musikkinstrumenter som erhu (二胡) og bambus-
fløyte (diezi笛子).

tid:	lørDAG 13.00-16.00
«Kjetil»	chieh-ting	Lin	og	hans	studenthjelpere	veileder 
sted: universitetsplassen
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Fra studiO	FLAmeNcO kommer JerANYs	péreZ med sine musikere. 
Jeranys Pérez er en sterk og uttrykksfull danser som allerede har en lang 
og spennende karriere bak seg. Fra 2010 jobber hun som repetitør og 
danser i kompaniene til Javier barón, belén Maya, Ùrsula lópez, José 
Luis Rodríguez, Leonor Leal y Orquestra Chekara. I 2011 koreograferer hun 
og danser for ballet Havana rakatan under ledelse av Nilda guerra, Med 
dette kompaniet gjester hun teatro Carré i amsterdam og Peacock theatre 
Sadler's Wells i london. For tiden kombinerer hun undervisning på Studio 
Flamenco i oslo med å danse på Spanias beste tablaoer, som Casa de la 
Memoria, el arenal og los gallos.

tid: lørDAG 16.00-16.30
Flamenco
sted: lille scene på universitetsplassen

Foto: ©
 Uio/aNDerS lieN 
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universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4

konserTer
universitetsplassen, lørdag

se kart på side 4

konserTer

i forestillingen gir LArs	KLevstrANd	oss et tverrsnitt av alt det rike 
stoffet eriK bye, denne på alle måter ruvende skikkelsen, etterlot seg; fra 
udødelige «anna lovinda» til hans siste hilsen til oss, «Drøm». Det gis 
dermed også et bilde av de mange komponistene han omga seg med – 
inklusive lars selv.

Med på laget har lars to musikere som har stått ham bi i mange 
sammenhenger, ja, Carl Morten iversen er bassisten på lars’ første lP fra 
1968, der byes udødelige «gå til onkel» er med!

medvirKeNde:	larS KleVStraND, vokal og gitar 
rUNe KlaKegg, piano og trekkspill, Carl MorteN iVerSeN, bass

tid: lørDAG 15.30-16.00
varig	vind	–	Om	han	er	borte,	så	lever’n	lell
sted: store scene på universitetsplassen

JAvid	AFsAri	rAd leder dette ensemblet. Han komponerer og arrangerer 
musikken, samt spiller instrumentet santur. Han er i dag en av de fremste 
utøverne av dette klassiske, persiske instrumentet.

rytmikk er et sentralt element i diktene til ensemblet, og Javid overfører 
energien og vitaliteten i denne rytmikken til sin musikk. Uttrykket er 
kontrastfylt og beveger seg fra rolige og meditative partier til energiske 
og intense sekvenser. ensemblet består av noen av de fremste musikerne 
innen persisk musikk og vestlig, klassisk musikk.

medvirKeNde:	JaViD aFSari raD, santur, HarPreet baNSal, fiolin, 
Sara ÖViNge, fiolin, beNDiK FoSS, bratsj, toVe MargretHe eriKStaD, 
cello, aDriaN FiSKUM MyHr, kontrabass

tid: lørDAG 15.00-15.30
Javid	Afsari	rad	ensemble
sted: lille scene på universitetsplassen

Fo
to

: o
DD

ge
ir

 S
æ

tH
er

 

Med sitt nye album Indiepiano har pianist og komponist LArs	JAKOb	
rUdJOrd for alvor funnet sin musikalske hjemhavn, et sted mellom 
horisonten på lista og New yorks skyline. Nå kommer han til oslo og Uio- 
festivalen, og det er duket for en magisk konsertopplevelse på Universitets- 
plassen! Selv spiller han piano, synther og diverse duppeditter, og med 
seg har han strykerne Maria aleJaNDra CoNDe CaMPoS (cello) og 
bJarNe MagNUS JeNSeN (fiolin).  

Med indiepiano har multi-instrumentalisten fra den forblåste listahalv-
øya på Sørvestlandskysten beveget seg inn i et ambient lydlandskap med 
skandinaviske røtter. låter som Spring, Marna, Ship Without Crew, Hori-
sont og big Sky inviterer deg inn i en egen musikalsk verden, inspirert av  
landskap, lange flyturer, vide horisonter og endeløs mekking på ensylindra, 
gamle båtmotorer. 

tid: lørDAG 14.30-15.00
Lars	Jakob	rudjord
sted: store scene på universitetsplassen
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ANNeLi	drecKer er tilbake med kritikerrost plate. albumet Rocks & 
Straws er basert på dikt av den nordnorske kultpoeten arvid Hanssen, 
oversatt til engelsk av roy-Frode løvland. Diktene har sterke innslag av 
naturmystikk, men tar også for seg mennesket og naturen, og mennesket 
i naturen. anneli opplever det som befriende å ikke synge «jeg-meg-du-
deg»-tekster, men heller ta for seg noe større, noe som alle deler. 

«Det er rett og slett et betagende vakkert og modent verk som setter 
bortimot all sammenlignbar norsk musikk på sidelinjen,» skriver audun 
Vinger for Dagens Næringsliv. Han kaller albumet «mesterlig». Vgs 
anmelder Tor Martin Bøe hyller albumet som Annelis definitive solo- 
gjennombrudd, under overskriften «endelig anneli», og gir terningkast 
fem. aftenpostens anmelder arild r. andersen gir også terningkast fem og 
roser «et gjennomarbeidet og…»

medvirKeNde:	 
aNNeli DreCKer, vokal/keys. JaNe Kelly, kor. roger lUDVigSeN, gitar.
SVeiN SCHUltZ, bass. rUNe arNeSeN, trommer.  
SiNDre HotVeDt, keys. SVeN PerSSoN, lyd. 

tid: lørDAG 17.00-18.00
rocks	&	straws!
sted: store scene på universitetsplassen

No. 4 spiller musikk for dem som akkurat ikke havner på pallen. For de 
som er hjemme, men som drømmer om å være ute. etter slippet av deres 
debutalbum, «Henda i været» har interessen rundt trioen tatt av, og de har 
høstet hyllest fra både publikum og anmeldere. Dagbladet kalte albumet 
for «En forbausende flott oppvisning i kammerpop på oslomål.» og trillet 
terningkast fem. live har etterspørselen vokst minst like fort, og på få år 
har bandet gått gradene fra å spille på Parkteatret til rockefeller og senest 
selveste Sentrum Scene. i 2017 tar bandet med seg musikken sin og  
spiller for gamle og nye fans over hele landet.

medvirKeNde:	 
eMilie CHriSteNSeN, iNgeborg Marie MoHN og JUlia WiteK

tid: lørDAG 22.00-23.00
No.	4
sted: store scene på universitetsplassen

universitetsplassen, lørdag
se kart på side 4
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Hvem	kan	slå	pretium?		 
– konkurranse

Det er om å gjøre å gjette hovedindeksen på oslo børs en uke fram i tid. 
Pretium har allerede gjettet. Klarer DU å slå Pretium?

Følg oss på instagram @cf_pretium og @congregatioforensis for mer 
info!

Siden oppstarten i 2004 har Congregatio Forensis (CF) vokst til å bli 
en slagkraftig forening, og er i dag en sentral del av studenthverdagen 
for engasjerte jusstudenter. Foreningen er bygd opp med et styre, tolv 
undergrupper og en administrasjon. Samlet består foreningen av over 150 
aktive medarbeidere og mer enn 3600 medlemmer.

tid:	lørDAG 13.00-16.00
Konkurranse	i	regi	av	studentorganisasjonen	 
congregatio	Forensis
sted:	universitetsplassen

Jussbuss
JussBuss er til stede på Uio-festivalen, slik at publikum kan bli bedre 
kjent med oss. Jussbuss er et studentdrevet rettshjelpstiltak tilknyttet 
Universitetet i oslo. Driften av Jussbuss startet som et forskningsprosjekt 
i 1971. Det viste seg at det var et stort behov blant folk flest for juridisk 
rådgivning, og som et resultat av dette fortsatte driften i Jussbuss. i dag er 
vi rundt 35 medarbeidere på Jussbuss. Vi gir gratis rettshjelp i enkeltsaker, 
gir rettsinformasjon og jobber rettspolitisk. 

tid:	lørDAG 13.00-16.00
Juridisk	rådgivning
sted:	universitetsplassen

For sTuDenTer

amnesty blindern er en gruppe 
engasjerte studenter som kjemper 
for ytringsfrihet og mot diskrimi-
nering og overgrep. Vi arbeider 
for å skape oppmerksomhet rundt 

menneskerettighetsbrudd ved å protestere, aksjonere og spre informasjon. 
Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig, og 
det å være del av verdens største menneskerettighetsorganisasjon, mulig-
gjør nettopp dette!

tid:	lørDAG 13.00-16.00
Amnesty
sted:	universitetsplassen
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Frokostkjelleren, lørdag
se kart på side 4

standup
terNiNgKAst	tre består av komikerne mArtiN	Lepperød, JONis	
JOseF	og HeNriK	FArLeY, de har på kort tid etablert seg som en av 
norges morsomste trioer. med bakgrunn ifra revy, teater, rap, impro, 
standup og sketsj leverer de et levende, uforutsigbart og ufattelig 
morsomt show. 

De har jobbet og skrevet sammen lenge og elsker å lage god stem-
ning på scenen sammen. samarbeidet startet med podcastsuksessen 
«på Tynn is», som ble publikumsfavoritt under oslo podfest på park-
teatret i 2016. De er nå aktuelle med den nye podcasten «Terningkast 
Tre». samt roller i Unge lovende 2, Nytt på nytt, Trygdekontoret og 
Svart humor på nrk1 m.m. 

Alle tre står jevnlig på latter og alle de største standupscenene i 
Norge.	De	har	også	hatt	flere	opptredener	i	Canada,	USA,	Sverige,	
Danmark og england. Det er ingen tvil om at de er verdt å se hver 
for seg, men med dette showet får du muligheten til å se alle tre 
samtidig og få et helaftens show som du kommer til å huske i mange 
år fremover. 

tid:	lørDAG 19.30-20.30
standup	med	«terningkast	tre» 
sted: Frokostkjelleren

tid: lørDAG 21.00-21.45
uturvande	grannestøy
sted: Frokostkjelleren

Det juridiske fakultets coverlåtbaserte studentband. Vi bråker for naboene, 
får dansefoten til å rykke og stemmene til å synge!
bANdet	bestÅr	Av: alexander Stulien, edvard Stulien, Søren Hunskaar, 
Simen Kirkebø, Mikkel lund, tobias Skurdal tofte, Per bjørnar Fjeld 
Hegelstad, Magnus Nylander, Malene Nylander, linn elise Solberg rognes 
og Magnus torfoss.

Hva er det med 
kvinner	og	realfag

Han har .....................................

tid:	lørDAG 17.30-18.15
Foredrag	ved	sunniva	rose 
sted: Frokostkjelleren

Frokostkjelleren, lørdag
se kart på side 4

menneske	mot	maskin:	vår	slutt?
robotene hjelper oss – og tar jobbene. 
Men utgjør de en eksistensiell trussel for 
menneskeheten, og hvordan vurderes risiko 
ved kunstig intelligens? Hvilke liv er verdt å 
redde? Hva er backup-planene?

i vår radiosending på scenen sitter 
teknolog mOrteN	gOOdWiN	fra Centre 
for Artificial Intelligence Research ved 
Uia og prosjektleder HAYdN	beLFieLd	

ved Cambridge Centre for Existential Risks. De skal filosofere rundt de 
utfordringene kunstig intelligens kan utgjøre for menneskeheten og livet 
på jorda om den skulle løpe løpsk. Med glimt i øyet og en dose kritisk 
tenkning skal våre eksperter prøve å diskutere løsningene som kanskje en 
gang i fremtiden kan redde hele menneskeheten fra utryddelse. Hvem har 
ansvaret? er det teknologisk utvikling eller samfunnsutvikling vi er dårligst 
på? Hva er risikoen for at vi alle blir slaver for maskinene?  
Vår radiovert på scenen er Dagbladet-kommentator AKseL	b.	sterri. 
effektiv	Altruisme	uiO	ønsker å gi studenter kunnskap og motivasjon 

til å gjøre en størst mulig positiv forskjell i verden. effektiv altruisme er en 
global bevegelse basert på ønsket om å bruke evidens og kritisk tenkning 
til å gjøre verden best mulig for alle, og tar tak der vi har et stort potensial 
til å gjøre en forskjell. 

besøk Facebook-siden <https://www.facebook.com/ea.uni.oslo> .

tid:	lørDAG 18.30-19.30
«radiosending»	fra	scenen 
sted: Frokostkjelleren

For sTuDenTer For sTuDenTer
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praktfulle	Observatoriet
observatoriet er et av Universitetet i oslos eldste bygg. bygningen er 
restaurert og fremstår i all sin prakt, slik den var rundt 1840. i obser-
vatoriet arbeidet den internasjonalt anerkjente professor Christopher 
Hansteen blant annet med observasjoner av stjernehimmel, kartverk, 
tidsangivelse og jordmagnetisme. en utstilling i den vitenskapelige 
fløyen viser den vitenskapelige aktiviteten. Observatoriet brukes nå til 
å undervise 4.- og 7.-klasser i osloskolen i naturfag og matematikk. 
Uio har gleden av å invitere til omvisning i observatoriet, som ligger 
bak Nasjonalbiblioteket ved Solli plass.

tid:	lørDAG 13. mai 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00 
sønDAG 14. mai 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00 
Omvisning	på	Observatoriet	
sted:	observatoriegata 1, ved solli plass
maks 30 personer per omvisning

t-bANe:	Alle T-baner til nationaltheatret stasjon
triKK:	12 og 13 til solli plass
buss: 30 og 31 til solli plass
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oBservATorieT
lørdag og søndag

12.00-16.00
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Domus BiBlioTHeCA
Foto: Uio/FreDriK H. JUell

Åpne	dager	i	Juridisk	bibliotek
en gang universitetets bibliotekbygning (1852–1913), i dag et aktivt 
bibliotek og læringsmiljø for studenter og ansatte ved Det juridiske 
fakultet og alle andre som trenger tilgang til juridiske kilder.

Vi viser deg hvor du finner juridiske kilder som er gratis tilgjenge- 
lige på nett, hjelper deg å navigere i informasjonsjungelen og fortel-
ler om bygningens historie og utsmykning. 

tid: lørDAG og sønDAG: 12.00-16.00
Juridisk	bibliotek
sted:	Domus Bibliotheca, karl Johans gate 47

t-bANe: Alle T-baner til nationaltheatret stasjon
triKK: 11, 17 og 18 til Tullinløkka. 2, 13 og 19 til national-
theatret stasjon. buss: oslobusser til rådhuset stasjon, 
Akershusbusser til Frederiks gate

Foto: Uio/aNDerS lieN

lørdag og søndag  
12.00-16.00
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Domus ACADemiCA
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gamle	festsal	er	åpen!
gamle festsal var universitetets aula fram til 1911, da aulaen sto 
ferdig. gamle festsal ligger i Domus academica (Urbygningen). Det 
er en av de tre bygningene ved Universitetsplassen i oslo sentrum.

Salen brukes mye til doktordisputaser og andre formelle arrange-
menter. Fra 1854 til 1866 var salen møtelokale for Stortinget. 

i 1903 demonstrerte Kristian birkeland sin elektromagnetiske 
kanon her for å vise at elektromagnetisk kraft kunne erstatte krutt. 
Det endte med eksplosjon. Dette ga idéen som førte til etableringen 
av kunstgjødselproduksjonen ved Norsk Hydro.

taket i festsalen er spesielt vakkert. Det er dekorert av Peter 
Wergmann, som også har dekorert flere rom på Slottet.

tid: sønDAG 12.00-16.00
gamle festsal
sted:	Domus Academica, karl Johans gate 47

t-bANe: Alle T-baner til nationaltheatret stasjon
triKK: 11, 17 og 18 til Tullinløkka. 2, 13 og 19 til national- 
theatret stasjon. buss: oslobusser til rådhuset stasjon,  
Akershusbusser til Frederiks gate

Gamle festsal, søndag 
12.00-16.00

Domus meDiA

munchs	malerier
i Universitetets aula

Universitetets aula ligger i Domus Media i oslo sentrum. både aulaen 
og plassen utenfor blir ofte brukt ved store anledninger – akadem- 
iske og kulturelle, lokale og nasjonale arrangementer. 

edvard Munchs 11 malerier i Universitetets aula er den eneste ut- 
smykningen av maleren som fremdeles er plassert i sin opprinnelige 
sammenheng. gjennom historien har det vært store diskusjoner, 
uenighet og til og med slåsskamper på aulatrappen. 

tid: sønDAG 13.00, 14.00 og 15.00
miniforedrag	ved	kunstforvalter	ulla	uberg
sted:	Domus media, karl Johans gate 47

t-bANe: Alle T-baner til nationaltheatret stasjon
triKK: 11, 17 og 18 til Tullinløkka. 2, 13 og 19 til national-
theatret stasjon. buss: oslobusser til rådhuset stasjon, 
Akershusbusser til Frederiks gate

47

Foto: Uio/artHUr SaND

universitetets aula, søndag 
12.00-16.00
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søndag 11.00-16.00
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Osebergskipet

vikingtiden	 
lever	i	vikingskipshuset	

Familieomvisning: bli med arkeologen rundt i Vikingskipshuset! 
Du får høre om over 1000 år gamle vikingskip, de menneskene som 
brukte dem, og mange av de tingene de fikk med seg på reisen til 
dødsriket. Du kan også se en ny opplevelsesfilm som tar deg med 
inn i vikingtiden og viser historien om et vikingskip fra det ble bygd 
og brukt som skip på havet. til slutt endte det som gravskip for en 
konge.

Hva skjer når forskning møter fiksjon? Opplevelsesfilmen er  
integrert i rommet gjennom projeksjon på tak og vegg, og arkeologi-
en er utbrodert gjennom fiksjonsfilmens dramaturgi og virkemidler. 
gjenstander som du kan se utstilt i Vikingskipshuset, er en del av 
handlingen og inspirerer til det visuelle uttrykket og historiefortel-
lingen. Opplevelsesfilmen har faste visninger hele dagen.

tid:	sønDAG 14. mai 12.00 og 13.00  
Familieomvisning
sted:	vikingskipshuset, Huk Aveny 35, Bygdøy
Gratis adgang for deltakere på uio-festivalen
Åpningstid på museet er fra 11.00 til 18.00

buss:	Buss nummer 30 til Bygdøy, vikingskipene holdeplass.
Gratis adgang for deltakere i uio-festivalen

Kollaps	på	Historisk	museum
Fredag 12. mai 2017 åpner kollAps, som den første i en rekke 
nye utstillinger i 1. etasje i Historisk museum. 

Denne utstillingen forbinder tre temaer som ligger langt fra 
hverandre i tid og rom, nemlig: Pionerbosetting ved oslofjorden, 
Urban dyrking og Kaos og kontroll i Polynesia. Vi setter fokus på 
menneskers aktivitet og forhold til naturen gjennom kollapser i 
fortid, nåtid og fremtid.

i museets røde sone i 3. etasje vises årets studentutstilling 
:	Kopi, som er laget av studenter på Program for museologi og 
kulturarvstudier, iKoS, Uio.

Museet ligger i en av byens flotteste jugendbygninger, midt i 
oslo sentrum.

tid: sønDAG 14. mai 13.00 
Kollaps.	menneske	i	en	uforutsigbar	verden
omvisning. Gratis adgang for deltakere på uio-festivalen
sted: Historisk museum, Frederiks gate 2
Åpningstid på museet er fra 11.00 til 16.00

t-bANe: Alle T-baner til nationaltheatret stasjon
triKK: 11, 17 og 18 til Tullinløkka. 2, 13 og 19 til national- 
theatret stasjon. buss: oslobusser til rådhuset stasjon,  
Akershusbusser til Frederiks gate

vikinGskipsHuseT HisTorisk museum
søndag 11.00-18.00
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nATurHisTorisk museum

Naturens	egne	skatter
Inne i museet finner du et skattkammer av objekter fra naturen.  
Den største attraksjonen er det verdensberømte ida-fossilet. i tillegg 
finner du dinosaurer, gullklumper, månesteiner, sølvkrystaller, fiske- 
øgler og utstoppete dyr. 

botanisk hage er en oase i byen, med veksthus, fjellhage, viking- 
hage, urtehage og sansehage. Søndagen i Uio-festivalen er det 
gratis inngang for alle som deltar på festivalen. ta med et program 
for å vise at du er festivalgjest.

tid:	sønDAG 14. mai kl 08.00-10.00
Fuglemorgen	for	morgenfugler	i	botanisk	hage
sted: oppmøte foran lids hus, sars’ gt. 1/monrads gate

tid:	sønDAG 14. mai kl 12.00-15.00
dra	på	fjelltur	i	lavlandet
sted: oppmøte foran lids hus, sars’ gt. 1/monrads gate

tid:	sønDAG 14. mai kl 12.30-14.00
Humlevandring	for	barn
sted:	urtehagen i Botanisk hage, sars’ gt. 1/monrads gate

tid:	sønDAG 14. mai kl 14.00-15.00
Omvisning	i	botanisk	hage	
sted:	oppmøte foran lids hus, sars’ gt. 1/monrads gate

Gratis adgang for deltakere på uio-festivalen
Åpningstid på museet er fra 11.00 til 16.00

t-bANe:	Alle T-baner til Tøyen stasjon
triKK: 17 til lakkegata skole
buss:	20 til munchmuseet, 31 til lakkegata skole og  
60 til Tøyenkirken eller Tøyen skole

Foto: Uio/yNgVe Vogt

søndag 11.00-16.00
Tøyen

50

Tøyen HoveDGÅrD
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tøyen	hovedgård	har	røtter	 
i middelalderen

tøyen hovedgård har røtter tilbake til middelalderen. De eldste del- 
ene av bygningen stammer fra 1670-årene. På slutten av 1700-tallet 
fikk hovedgården sitt nåværende utseende. Det Kongelige Frederiks 
Universitet (i dag Universitetet i Oslo) fikk eiendommen i gave i 
1812 av kong Frederik Vi av Danmark-Norge.

i begynnelsen ble hovedbygningen benyttet både som oppformer- 
ingsveksthus og utstillingslokale. Snart ble det også personalboliger 
i hovedgården. etter en omfattende istandsetting og restaurering 
er tøyen hovedgård i dag bl.a. representasjons- og møtelokale for 
universitetet.

tid:	sønDAG 14. mai 12.00, 13.00, 14.00 og 15.00 
Omvisning	på	tøyen	hovedgård
Jens TreiDer inviterer til omvisning. 
sted: Tøyen hovedgård, sars’ gate 1/monrads gate
Gratis adgang for deltakere på uio-festivalen

t-bANe:	Alle T-baner til Tøyen stasjon
triKK: 17 til lakkegata skole
buss: 20 til munchmuseet, 31 til lakkegata skole  
og 60 til Tøyenkirken eller Tøyen skole

søndag 12.00-16.00
Botanisk hage
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reis	kollektivt!

#uiofestival


