
Mere end 1200 elever gæstede Kattegatcentret tirsdag den 27. og onsdag den 28.  
september til Naturvidenskabsfestivalen 2016. 

Aldrig før har så mange elever deltaget i  Naturvidenskabsfestival i Kattegatcentret. Festi-
valen har været afholdt i samarbejde mellem Kattegatcentret, Norddjurs Skoletjeneste en en 
række andre aktører de seneste tre år og formålet er at give elever i Norddjurs Kommune gode 
oplevelser med naturvidenskab. Temaet for dette års festival var ”Hjerte og hjerne”, og det 
dannede ramme om de 18 aktører, der formidlede både ”hjernevridende og hjerteskærende” 
videnskab til de fremmødte elever.  

MYREMUSKLER OG HJERNEVRIDERE 
Eleverne kunne både opleve vævermyrer med stærke hjerteslag fra Aarhus Universitet, eller 
træne hjertemusklen hos DONG Energy. Eleverne kunne også få sig en hjernevrider hos 
Baunhøj Mølle fra Grenå, hvor synsansen og følesansen skulle udfordres. De to festivaldage 
har udfordret og vagt nysgerrighed hos mange elever: 
  
”Det var fedt at opleve at sejle i RIB båd, for det gør vi jo ikke lige hver dag i skolen”, fortæller en 
grinende Denise Espiritu. ”Det var også sjovt at lave mad, jeg blev helt nysgerrig”, supplerer 
Denise’ veninde Trine Sørensen med. Trine fortæller om madstandene fra Kattegat Skolen og 
Projekt Fisk Projekt FiSK, hvor eleverne blandt andet kunne lære om hvorfor det er sundt at 
spise fed fisk. De to 16 årige går i tiende på Klassecenteret i Grenå.    

”Naturvidenskabsfestivalen formidler naturvidenskabeligt viden, der kommer fra hjertet. 
Den naturvidenskabelige viden skal hjælpe med at udvikle vores samfund”, fortæller Lars 
Hagelskjær Wieland, der er Skoletjeneste- og udviklingsansvarlig i Kattegatcentret og en del 
af teamet Norddjurs Skoletjeneste. Norddjurs Skoletjeneste er nemlig i tæt samarbejde med 
Norddjurs kommune om Naturvidenskabsfestivalen. Festivalen i Kattegatcentret hra blandt 
andet modtaget støtte fra Nordea-fondens naturvidenskabelige festivalpulje.
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FOR MERE INFORMATION KONTAKT:

• Skoletjenesteansvarlig, Lars Hagelskjær Wieland, M: +45 28 72 02 59, E: lhw@kattegatcentret.dk


