
FAB SCIENCE: science beyond the lab

Belgian-Spanish exchanges on science communication by other means

webinar — 24/06/21 — 11h00

Brussel, 24 juni 2021

Op 24 juni om 11 uur presenteert het SPAIN art & science LAB in België - het LAB van de
Ambassade - het webinar "FAB SCIENCE: science beyond the lab", een virtueel seminar
dat openstaat voor publiek en deel uitmaakt van het programma van Wetenschappelijke,
Technologische en Innovatie diplomatie van Spanje in België.

Dit webinar, dat in het Engels plaatsvindt, stelt een dialoog voor tussen Belgische en
Spaanse wetenschapsverspreiders. Onderzoekers en professionals uit de
wetenschapscommunicatie uit beide landen stellen hun projecten en
populariseringsactiviteiten voor en leggen uit hoe wetenschappelijk werk het laboratorium
verlaat en alle doelgroepen bereikt, vooral de jongste.

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Documents/Informe-Diplomacia-Cientifica%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovacion.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Documents/Informe-Diplomacia-Cientifica%20Tecnol%C3%B3gica%20y%20de%20Innovacion.pdf


Via de tussenkomsten van deze deskundigen en een ronde tafel die openstaat voor externe
deelname, heeft deze webinar als doel te discussiëren over verschillende manieren om
wetenschap en technologie bekend te maken, over het belang van communicatie, de
aanpassing aan het publiek en de mogelijke gelijkenissen en verschillen tussen
wetenschapsverspreiding in België en Spanje.

De deelnemers zijn betrokken bij zeer verschillende populariseringsinitiatieven en
gebruiken zeer verschillende media bij hun manier om het publiek te bereiken. In deze
editie, kan FAB SCIENCE rekenen op de aanwezigheid van:

Helena González, coördinator educatieve inhoud bij Big Van
Ciencia en doctor in de biogeneeskunde aan de Universiteit
van Barcelona. Gepassioneerd door genen en moleculaire
biologie, ze specialiseerde zich in kankerepigenetica, en
verspreidt ze wetenschap met Big Van sinds de oprichting in
2013, met een speciale interesse in wetenschapsonderwijs op
de basisschool.

Oriol Marimon, projectleider van Big Van Ciencia en doctor in
organische chemie aan de universiteit van Barcelona, heeft
zich gespecialiseerd in bacteriële pathogeniteit. Hij neemt
deel aan eigen nationale en internationale projecten voor de
ontwikkeling van nieuwe participatieve methodologieën voor
de bevordering van wetenschappelijke roepingen bij
jongeren. Hij is ook medeauteur van verschillende
populairwetenschappelijke boeken, zoals Cómo explicar
genética y evolución con un dragón mutante.

Sandra Ortonobes, biomedicus en Master in
wetenschappelijke, medische en milieucommunicatie aan de
Pompeu Fabra-universiteit. Zij is de maker van het
YouTube-kanaal "La Hiperactina", waar zij verschillende
onderwerpen en curiosa van de biogeneeskunde bespreekt,
van diabetes tot prionen, bacteriën, DNA of het lymfestelsel.
Auteur van ¿Qué puede salir mal? Cómo sobrevivir a un
mundo que intenta matarte, haar eerste boek.

http://bigvanciencia.com/
http://bigvanciencia.com/
http://bigvanciencia.com/
http://bigvanciencia.com/productos/como-explicar-genetica-y-evolucion-con-un-dragon-mutante
http://bigvanciencia.com/productos/como-explicar-genetica-y-evolucion-con-un-dragon-mutante
https://www.youtube.com/channel/UCV5G678sZwW5IcF3pCfRbHQ
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/36529-que-puede-salir-mal-9788417809492
https://www.penguinlibros.com/es/ciencia-y-tecnologia/36529-que-puede-salir-mal-9788417809492


Arianna Piccialli, coördinator van Soapbox Science Brussels en
doctor in de astrofysica aan het Max Planck Instituut voor
Zonnestelselonderzoek in Göttingen. Geïnteresseerd in
planeten, het zonnestelsel, popularisering, inclusie en
diversiteit. Zij bestudeert momenteel de planetaire atmosferen
van Venus en Mars aan het Instituut voor Ruimte-Aeronomie in
België.

Christine Bingen, tevens coördinator van Soapbox Science
Brussels en doctor in de Opto-elektronica. Zij bestudeert
momenteel ook de samenstelling van de atmosfeer aan het
Instituut voor Ruimte-Aeronomie in België. Zij heeft
deelgenomen aan verschillende Europese projecten die door
het Europees Ruimteagentschap (ESA) werden gepromoot. Zij
zet zich in voor het verspreiden van kennis en het betrekken van
het publiek bij de klimaatuitdaging.

Liesbeth Aerts, doctor in de biomedische wetenschappen en
communicator aan het VIB-KU Leuven Center for Brain &
Disease Research. Zij is een van de drijfveren van het Infopunt
Proefdieronderzoek, een initiatief voor de verspreiding van
onderzoek op proefdieren, en ook van het Belgisch netwerk
voor wetenschappelijke communicatie. Als moleculair
neurowetenschapper heeft zij ook de missie ervoor te zorgen
dat wetenschappelijk onderzoek op zijn juiste waarde wordt
geschat en een impact heeft op de samenleving.

Mónica Vara, doctor in de biomedische wetenschappen aan de
KU Leuven en momenteel postdoctoraal onderzoeker aan het
VIB-VUB in Brussel. Zij is van mening dat de passie voor
onderzoek en de wetenschappelijke verspreiding twee zijden
van dezelfde medaille zijn. Zij werkt actief mee aan
populariseringsactiviteiten in België zoals "Science Figured Out"
en "Pint of Science". Sinds maart 2020 is zij verantwoordelijk

http://soapboxscience.org/brussels-local-organising-team/
http://aeronomie.be
http://aeronomie.be
http://soapboxscience.org/brussels-local-organising-team/
http://soapboxscience.org/brussels-local-organising-team/
http://aeronomie.be
https://cbd.vib.be/
https://cbd.vib.be/
http://infopuntproefdieronderzoek.be/
http://infopuntproefdieronderzoek.be/
https://www.sciencefiguredout.be/understanding-self-cannibalism-instincts-melanoma
https://www.pintofscience.be/


voor de wetenschapscommunicatie bij de Vereniging van Spaanse Wetenschappers in
België (CEBE).

Inschrijving via deze link.

Meer informatie over het evenement en de deelnemers vindt u hier.

Voor meer informatie:

Afdeling Cultuur en Wetenschap
Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België
Wetenschapsstraat / Rue de la Science 19 – 1040 BXL
Tel. +32 2 235 26 95
emb.bruselas.ofc@maec.es
www.spainculture.be
Facebook
Instagram
Youtube

https://cebebelgica.es/en_GB/
https://cebebelgica.es/en_GB/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIsduqgqD0sGNfKSM7wCeUAlTBT4mUQvEEu
https://www.spainculture.be/es/region/online/fab-science-science-beyond-the-lab/
mailto:emb.bruselas.ofc@maec.es
http://www.spainculture.be
https://www.facebook.com/spainartsandculturebe
https://www.instagram.com/spainculturebe/
https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-zlM8jQ

