
Der bliver mulighed for at komme rundt i alle naturvidenskabens kringelkroge, 
når Kattegatcentret slår dørene op for Naturvidenskabsfestival under overskriften 
”Vidunderlige Vilde Verden” den 23. og 24. september. 

I tæt samarbejde med en lang række lokale og nationale aktører holder Kattegatcentret onsdag og torsdag 
den 23. og 24. september Dansk Naturvidenskabsfestival 2015. Festivalen er en national begivenhed, som 
i uge 39 giver børn og unge oplevelser med naturvidenskab. 

PARASITTER OG PIGMENTER
Op mod tusind elever fra Norddjurs Kommunes folkeskoler og ungdomsuddannelser får mulighed for at 
undersøge og eksperimentere med så forskellige emner som affaldssortering, alger, pigmenter og parasitter, 
når Kattegatcentret holder Naturvidenskabsfestival 2015. 

Der bliver nemlig både mulighed for at se på parasitter i lup, når specialestuderende fra Aarhus Universitet 
fortæller om deres forskning, for at lave sin egen bæredygtige vandboble af et stof udvundet af tang på 
AlgeCenter Danmarks stand, for at lære hvad pigmenter er for en størrelse og for selv at eksperimentere 
med affaldssortering sammen med Reno Djurs. 

STOR OPBAKNING TIL NATURVIDENSKAB PÅ SKOLESKEMAET
Det er anden gang en lang række aktører går sammen om at invitere til Naturvidenskabsfestival i Kattegat-
centret. Første gang var i 2014, hvor festivalen varede én dag og tiltrak 600 elever. Og allerede i år er festivalen 
udvidet til to dage og forventes at få besøg af op mod 1.000 elever fra folkeskoler og ungdomsuddannelser 
primært fra Norddjurs Kommune. 

Festivalen bliver til i et unikt samarbejde mellem en lang række lokale og nationale aktører. I år kan eleverne 
f.eks. både møde Viden Djurs, AlgeCenter Danmark, Kyst og Fjordcentret, DONG Energy, Grenaa Bibliotek, 
Bavnhøj Mølle, Auning skole, Kattegatskolen, Reno Djurs og Bio Science Aarhus Universitet, mens lærerne i 
et særligt indrettet lærerområde kan få en snak med NTScenteret, Norddjurs skoletjeneste, Grønt flag- Grøn 
skole, Skolespor og Center For Undervisningsmidler (CFU).

”Vi er rigtig glade for den store opbakning til naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret, og vi glæder os til 
at byde velkommen til to dage spækket med sjove og anderledes aktiviteter med naturvidenskab,” fortæller 
Lars Hagelskjær Wieland, der er skoletjeneste- og udviklingsansvarlig i Kattegatcentret.  

Naturvidenskabsfestivalen er støttet af Nordea-Fondens naturvidenskabelige festivalpulje.
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT

• Leder af skoletjenesten i Kattegatcentret, Lars Hagelskjær Wieland, M: +45 45 22 31 25 37, 
           T: +45 87 58 05 11, E: lhw@kattegatcentret.dk
• Leder af Norddjurs Skoletjeneste Rita Mogensen, M: +45 51 28 24 70, E: rm@kattegatskolen.dk

FAKTA

• Dansk Naturvidenskabsfestival 2015 er en landsdækkende begivenhed, som skaber oplevelser med 
science blandt børn og unge i hele landet i uge 39. I år er temaet: Vidunderlige Vilde Verden

• I Norddjurs Kommune afholder Kattegatcentret Naturvidenskabsfestival sammen med Viden Djurs, 
AlgeCenter Danmark, Kyst og Fjordcentret, DONG Energy, Grenaa Bibliotek, Bavnhøj Mølle, Norddjurs 
skoletjeneste, Auning skole, Kattegatskolen, Reno Djurs, Bio Science Aarhus Universitet, NTScenteret, 
Grønt flag - Grøn skole, Skolespor og Center For Undervisningsmidler

• Naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret afholdes onsdag den 23. september og torsdag den 24. 
september 2015 - begge dage fra kl. 09.30 - 13.00

• Dansk Naturvidenskabsfestival 2015 i Kattegatcentret åbnes onsdag d. 23. september kl. 9.30 af Sko-
le- og dagtilbudschef i Norddjurs Kommune Finn N. Mikkelsen, og torsdag d. 24. september kl. 9.30 af 
Hans Husum, kommunalbestyrelsesmedlem i Norddjurs Kommune 

• Dansk Naturvidenskabsfestival 2015 i Kattegatcentret lukkes onsdag d. 23. september kl. 13.00 af 
Borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen og torsdag d. 24. september kl. 13.00 af Skole- og 
dagtilbudschef i Norddjurs Kommune Finn Mikkelsen 

• Dansk Naturvidenskabsfestival 2015 i Kattegatcentret er støttet af Nordea-fondens festivalpulje

Både børn og unge, virksomheder, ildsjæle, forskere og andre naturvidenskabsnørder deler ud af deres 
naturvidenskabelige viden, når Kattegatcentret er vært for Dansk Naturvidenskabsfestival 2015. Foto fra 
Dansk Naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret i 2014.   


