
Over tusinde skoleelever bliver klogere på det hemmelighedsfulde vand, når Katte-
gatcentret den 24.-25. september slår dørene op for dette års naturvidenskabsfestival 
under overskriften ”Vandets Hemmeligheder”.    

I denne uge tager 1150 skoleelever fra Norddjurs de naturvidenskabelige dykkerbriller på i Kattegatcentret 
og sætter fokus på grundlaget for alt liv på jorden. Det handler nemlig om vand i alle afskygninger, når 
dette års Norddjurs Naturvidenskabsfestival under temaet ”Vandets Hemmeligheder” løber af stablen 
i Kattegatcentret tirsdag og onsdag den 24.-25. september. 

”Jeg har kæmpestore forventninger til dette års naturvidenskabsfestival, hvor vi zoomer ind på et de mest 
fascinerende fænomener, vi kan støde på. Vand er for mange børn velkendt og på samme tid mystisk, 
fordi livet under overfladen er skjult og utilgængelig for de fleste. Vi glæder os til at kaste eleverne ud på 
dybt vand, når de skal arbejde med det våde elements mange mysterier,” fortæller Søren Koops Forsberg, 
der er ansvarlig for skoletjenesten i Kattegatcentret. 

Overalt i hele landet afholdes der naturvidenskabsfestival i uge 39, hvor formålet er at motivere børn 
og unge til at udforske, forstå og forandre verden igennem videnskab. I Kattegatcentret bliver festivalen 
begge dage skudt godt i gang af tangbaronerne fra Grenaa, SeaMan Chips, og Borgmester i Norddjurs 
Kommune, Jan Petersen, sørger for at lukke festivalen og få eleverne oven vande igen.

SELVLYSENDE ALGER OG HAVETS RENSNINGSANLÆG
Naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret er for 6.-10. klassetrin, og der venter eleverne et helt vandfald 
af spændende og udfordrende aktiviteter, når festivalen åbner for sluserne.

”Eleverne bliver kastet ud i et super spændende program, hvor de både skal arbejde med vandets mange 
mysterier, udfordringer og muligheder. Eleverne skal blandt andet undersøge selvlysende alger, lære om 
muslinger og vandmænds potentiale som havets fascinerende rensningsanlæg og tage på opdagelse 
under havets overflade iført dykkermaske og snorkel,” fortæller Søren Koops Forsberg. 

Det er sjette gang at Kattegatcentret, Norddjurs Skoletjeneste, ASTRA og en lang række lokale og nationale 
aktører går sammen om at invitere til naturvidenskabsfestival, der er støttet af naturvidenskabsfestiva-
lens uddelingspulje.

”Jeg bliver simpelthen så stolt over den kæmpestore opbakning, vi hvert år møder, når vi arrangerer 
naturvidenskabsfestival. Alle aktører knokler så det driver for at give eleverne en fantastisk oplevelse 
med naturvidenskab, og det gør mig superglad på elevernes vegne,” fortæller Søren Koops Forsberg.
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FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT: 

• Søren Koops Forsberg, leder for skoletjenesten i Kattegatcentret, Telefon: +45 87 58 05 11, Mobil: 
+45 52 13 72 31, Email: : sf@kattegatcentret.dk

FAKTA:  

• Overalt i hele landet afholdes der naturvidenskabsfestival i uge 39. Formålet er at give børn og 
unge smag for videnskaben

• Årets festivaltema er ”Vandets Hemmeligheder”
• Norddjurs Naturvidenskabsfestival løber af stablen i Kattegatcentret tirsdag den 24. september og 

onsdag den 25. september fra kl. 9.30-13.00 
• Norddjurs Naturvidenskabsfestival er for 6.-10. klassetrin og arrangeres af Kattegatcentret, Nord-

djurs Skoletjeneste, ASTRA og arrangørgruppen bag festivalen
• Begge dage åbnes festivalen af Tangbaronerne fra SeaMan Chips, og borgmester i Norddjurs 

Kommune, Jan Petersen, lukker festivalen både tirsdag og onsdag
• Deltagere på festivalen: Viden Djurs, Grenaa Gymnasium, Nordisk Tang, AlgeCenter Danmark/

Tang.nu, Vandcenter DJURS, Baunhøj Mølle, Norddjurs Skoletjeneste, Søren Kanne – Søndre afdeling, 
Auning Skole, Reno Djurs, Det Grønne Museum, Astra og FysioDanmark- Grenaa Fysioterapi, Gl. 
Estrup Herregård, Hovedet i Havet – Aarhus Universitet

• Norddjurs Naturvidenskabsfestival er støttet af naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje
• Tilmeldte skoleklasser har gratis entré til naturvidenskabsfestival - øvrige gæster får 50% på entréen 

den 24.-25. september


