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Onsdag d. 29/9 kl. 19-20.15: Kan man få supersæd?
Livestreaming med Peter Humaidan, professor i Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Omkring hvert 10. danske barn kommer til verden med hjælp fra lægerne, mens andre aldrig får de børn,
de ønsker. Til denne livestream bliver vi klogere på, hvorfor mænds trivsel og sundhed skal i fokus, og
hvordan en tre-måneders sædkur effektivt kan booste sædkvaliteten.

Tirsdag d. 5/10 kl. 19-21: Big Bang og det usynlige univers
Livestreaming med Steen Hannestad, professor i astronomi, Aarhus Universitet
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke
stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. I foredraget opdateres du om den nyeste forskning i
kosmologi og vi ser på perspektiverne for om forskningen i de kommende år kan give os svar på hvad det
usynlige univers egentlig består af.

Onsdag d. 6/10 kl. 19-20.15: Cæsar og Cæsars Rom
Livestreaming med Sine Grove Saxkjær, postdoc ved Centre for Urban Network Evolutions, Aarhus
Universitet
Alle kender Cæsar – måske har man fulgt med i latinundervisningen eller læst Asterix-tegneseriehæfterne,
måske er man historisk interesseret eller sætter pris på Shakespeares tragedie. Til denne livestream vil vi se
nærmere på både Cæsar såvel som Cæsars Rom, arenaen for hans liv og virke.

Onsdag d. 27/10 kl. 16:30-17:45: Nudging, når det er bedst
livestreaming med Pelle Guldborg adfærdsforsker ved Roskilde Universitet og CEO af iNudgeyou
Hvordan får man folk til at spise mindre kød? Hvordan får man virksomheder til at huske selvangivelsen?
Hvordan undgår man ulykker på arbejdspladsen? Til denne livestream får vi en introduktion til begrebet
nudging i relation til arbejdslivet.

Onsdag d. 27/10 kl. 19-20:15: Jordens dannelse
Livestreaming med Minik Rosing, professor i geologi, Københavns Universitet
Flere milliarder år siden, en urtåge, en roterende sky af gas og planeter, der vokser frem ved sammenstød
af stof i omløb om Solen. Jordens dannelse lyder som en sci-fi film, der næsten er for god til at være sand.
Til denne livestream tages vi med på en kort rejse tilbage i tiden til jordens og livets dannelse.

Tirsdag d. 9/11 kl. 19-21:30 Den inderste kerne
Livestreaming med forfatter Lotte Kaa Andersen og David Lundbek Egholm, professor i geofysik, Aarhus
Universitet
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder hvordan hun vha.
seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage at Jorden har en indre kerne
og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.

Onsdag d. 1/12 kl. 19-20:15: Findes der en nordisk litteratur?
Livestreaming med Dan Ringgaard, professor i Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet.
Der findes verdenslitteratur, og der findes nationallitteratur. Sådan er vi vant til at tænke. Med
globaliseringen er de to kategorier blevet vanskeligere at holde ud fra hinanden. Og midt imellem dem er
der dukket en tredje kategori op, som man kan kalde regional litteratur. Til denne livestream undersøges
hvad nordisk litteratur er for en størrelse – og hvad vi kan bruge den til.

