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Håll utkik efter forskare i Stockholm
Fredagen den 30 september är det dags för årets upplaga av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. På
Medborgarplatsen i Stockholm kan skolklasser och intresserad allmänhet ta del av shower, föredrag
och en häftig utställning.
– ForskarFredag skapar roliga mötesplatser för forskare och allmänhet i hela landet och visar hur spännande
och vardagsnära forskning kan vara. Du som besökare kommer att upptäcka forskning du inte visste fanns,
säger Lena Söderström, projektledare vid Vetenskap & Allmänhet, som koordinerar ForskarFredag i Sverige.
Sammantaget väntas runt 20 000 besökare till de 30 ForskarFredagorterna över hela landet. Alla aktiviteter är
gratis, och barn och unga är en särskilt viktig målgrupp. Festivalen är en del av European Researchers’ Night
som firas samma dag i över 250 städer i Europa och i närliggande länder.
Aktiviteterna i Stockholm riktar sig främst till skolungdom i årskurs 9 och gymnasiet och har bokats i förväg,
men alla intresserade är välkomna att ta del av utställningen. Evenmanget är gratis. ForskarFredag Stockholm
arrangeras av Vetenskapens Hus med stöd av KTH, Karolinska Institutet, Stockholms universitet, Stockholms
Stad och Scania.
För mer information:
Marcus Angelin, projektledare ForskarFredag Stockholm, 08-790 98 18, marcus.angelin@vetenskapenshus.se
Lena Söderström, Vetenskap & Allmänhet, projektledare ForskarFredag i Sverige, 070-716 06 44, lena@v-a.se
www.forskarfredag.se
ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEMInnovations- och Kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, LIF – de forskande
läkemedelsföretagen, Naturvetarna, Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, Sveriges Ingenjörer, SULF – Sveriges
universitetslärare och forskare, Teknikföretagen, Wenner-Gren Stiftelserna, Vetenskapsrådet, VINNOVA och Åforsk.
Evenemangen delfinansieras av EU-programmet Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions.

Vetenskapens Hus erbjuder skolprogram inom naturvetenskap, teknik och matematik i högskolemiljö. Verksamheten startade
2001 som ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet. Stockholms Stad är långsiktig partner.
Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare. Föreningen arbetar
för att åstadkomma samtal i nya former om forskning som engagerar. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning –
samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 80-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar.
Dessutom finns individuella medlemmar. Se även www.v-a.se.

