SciFest på lördag 10 mars!
Information in English below
Nu är det återigen dags för SciFest, hela universitetets vetenskapsfestival för skola och
allmänhet!
Många av fakultetens institutioner representeras av forskare, doktorander och studenter som
håller i workshops och drop-in aktiviteter.
Nytt för i år är Poddhörnan där forskare och studenter intervjuas i fem olika podcasts.
Dessutom möts sex av universitetets forskare i en Science slam om vem som bäst kan fånga
och engagera publiken med sin forskning - på endast 4 minuter. En annan favorit i repris är
den visuellt och ljudmässigt fängslande fysik- och lasershowen.
Över 50 aktiviteter finns på plats på lördag – kom och prova på, lyssna på föredrag och lär
känna resten av universitetet!
Ta med familj och vänner – det är fri entré.
Som vanligt håller vi till i Fyrishovs multihallar. Lördagen den 10 mars är alla välkomna!
Lördagens program
Detaljerat program hittar du här: http://www.scifest.uu.se/allmanheten/

Varmt välkommen!

Come and experience SciFest Uppsala – Uppsala University’s science festival for school
pupils and the general public! Many of the faculty’s researchers, doctoral students and
students will be holding workshops and non-stop activities.
A new feature is Poddhörnan where researchers and students will be interviewed in five
different podcasts.

And don’t miss Science slam between six of the University's researchers! Whose research
presentation will best capture and engage the audience - in just 4 minutes?
Another returning favorite is the visually and sonically fascinating Physics and Laser Show.
Explore the 50+ activities, listen to talks and get to know the rest of the University!
Bring your family and friends – admission is free.
The programme is held in Swedish, but it will be possible to get an introduction in English to
most of the workshops.
SciFest takes place at Fyrishov – everybody’s welcome on Saturday March 10!
Saturday’s program
Please find detailed program here: http://www.scifest.uu.se/allmanheten/ (in Swedish)
Most welcome!
Team SciFest

