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Beste bezoeker,
Wie wil er nu niet meer weten van dat ding waar we allemaal
aan vastzitten: onze kop? Welkom op het tweede KOP-festival!
Na een drukbezochte eerste editie van het KOP-festival in
2012 blijken er dit jaar weer nieuwe invalshoeken te zijn om
onderzoekers op het gebied van psychologie, sociologie,
neurologie, psychiatrie en filosofie aan het woord te laten.
Zij vertellen in een informele sfeer over de inzichten en
ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Ook is er een KOPlab waar je jezelf kunt laten testen door studenten van de
opleiding Toegepaste Psychologie van Saxion. Kunstenaars
kijken tijdens het festival op hun geheel eigen manier naar
onze hoofden.
Ik nodig je van harte uit te discussiëren met de sprekers, de
kunstenaars en elkaar. Als alle wetenschappelijke kennis je
even laat duizelen, is er ook genoeg plek voor ontspanning.
Speel bijvoorbeeld breinbrekende spelletjes met Koning
Willem. Of ga in de tuin zitten met wat op geen festival mag
ontbreken: lekker eten en drinken! Het festival wordt afgesloten
in het Burgerweeshuiscafé met een optreden van Tangarine.

kop
festival

Het KOP-festival 2014 wordt georganiseerd door het Science
Café Deventer samen met het Burgerweeshuis en Filmhuis de
Keizer. Graag wil ik hier onze sponsors en vrienden hartelijk
bedanken voor hun financiële steun, onmisbaar voor de
organisatie van het KOP-festival.
Een geestverruimend festival gewenst!
Lineke Tak
Voorzitter Science Café Deventer
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Opening KOP-festival in Filmhuis De Keizer
Inleiding prof.dr. Ad de Jongh;
Een ‘Spotless Mind’: Fictie of realiteit?
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
(Michel Gondry, 2004)
Discussie over de film
Borrel
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Lezingen

Jan Bransen
Je brein of je leven
Ons hedendaagse zelfbeeld
wordt gedomineerd door de
computermetafoor, het dubieuze
idee dat wij informatieverwerkende systemen zijn. Bransen maakt in deze voordracht
inzichtelijk dat dit idee ons een verstoord beeld geeft
van onze vrijheid en van onze verantwoordelijkheid,
een beeld dat sommigen van ons te veel controle
belooft en anderen te veel controle ontneemt. Hij zet
zijn betoog kracht bij met verhalen over een marmot
en een champagnefles die zich gepasseerd voelen,
en over het pubermeisje uit de Beatles-song dat op
woensdag ‘s ochtends vroeg wegloopt omdat ze
vrijdag een afspraakje heeft met een man van de
motorclub, een afspraakje over “fun”…
Prof.dr. Jan Bransen is hoogleraar filosofie van
de gedragswetenschappen aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Zijn laatste boek “Laat je niets
wijsmaken” won de Socratesprijs 2014 voor het beste
Nederlandstalige filosofieboek.
17.00 uur, Topicus-zaal

Reflectie

Remco Veltkamp
Muziek die haakt in je geheugen
Bijna iedereen heeft wel de ervaring dat bepaalde
muziek je emotioneel raakt en dat je fragmenten van
tientallen jaren geleden nog herkent. Hoe dat precies
werkt is nog volstrekt onduidelijk. Het is een heel
interessante wetenschappelijke uitdaging om inzicht
te krijgen in zo’n complex proces. Waaraan herken je
dat bekende nummer onmiddellijk? Waarom blijft het
ene muziekfragment in je hoofd hangen en het andere
niet? Om dat te achterhalen is de game ‘Hooked!’
ontwikkeld, een game met muziek uit de Radio 2 Top
2000. De onderzoekers hebben ongeveer 100.000
tags verzameld van zo’n 1500 spelers. Daarmee
onderzoeken ze twee hypothesen: dat het best te
onthouden fragment een aantal keer terugkomt in
het nummer, of juist dat een eenmalig verrassend
fragment beter wordt onthouden. Benieuwd naar de
meest catchy tune in de Top 2000?

Muziek

Prof.dr. Remco Veltkamp is hoogleraar informatica
aan de Universiteit Utrecht. Hij
doceert en onderzoekt mediaen gametechnologie, met
name computertechnieken voor
het analyseren van beelden,
driedimensionale objecten, en
muziek.
17:00 uur, Spiegelzaal
19:00 uur, Topicuszaal

Michiel Westenberg
Familie-onderzoek naar verlegenheid
Van verlegenheid wordt beweerd dat het grotendeels
erfelijk bepaald is. Als dat zo is, dan zou het net
als oogkleur bij meerdere familieleden moeten
voorkomen. Dat wordt nu voor het eerst aan de
Universiteit Leiden onderzocht door hele families te
onderwerpen aan allerlei testen, interviews en MRIscans. Westenbergs verhaal gaat over het ‘waarom’
en het ‘hoe’ van dit onderzoek. Wie weet zit er
iemand in het publiek die met haar of zijn familie
mee wil doen met het verlegenheidsonderzoek. (De
vraag is natuurlijk wel hoe je daar achter komt als
ze hun vinger niet durven opsteken…)
Prof.dr. Michiel Westenberg is hoogleraar
ontwikkelingspsychologie aan
de Universiteit Leiden en heeft
klinische psychologie gestudeerd
aan de Vrije Universiteit.
Tussendoor heeft hij ruim 5 jaar
in de VS gewerkt en 8 jaar in de
kinderpsychiatrie.
19:00 uur, Productiehuiszaal

Verlegenheid

Wiesje van der Flier
Onderzoek om niet te vergeten:
de ziekte van alzheimer
Dementie is één van de grootste
uitdagingen van de 21e eeuw op
het vlak van de gezondheidszorg.
In Nederland zijn nu al 250.000
patiënten met dementie. Door de
dubbele vergrijzing groeit dit aantal
razendsnel: naar schatting tot een half
miljoen in 2040. Er is nog geen geneesmiddel tegen de
ziekte van Alzheimer en we weten nog veel te weinig
over deze ziekte. Daarom is wetenschappelijk onderzoek
zo belangrijk. Want als we steeds beter begrijpen hoe
de ziekte werkt, dan wordt het wellicht ook mogelijk
om medicijnen te ontwikkelen die de ziekte efficiënt
aanpakken. In de lezing komt een aantal onderwerpen
aan de orde, zoals: wat is Alzheimer en hoe wordt het
veroorzaakt? Wat is er al bereikt in het onderzoek de
afgelopen jaren? In welke richting gaat het onderzoek
verder? Na de lezing is er ruim gelegenheid voor het
stellen van vragen en uitwisselen van ideeën.

Alzheimer

Dr. Wiesje van der Flier studeerde neuropsychologie
aan de Universiteit van Utrecht. Zij deed tevens de
opleiding tot epidemioloog B. Zij is als hoofd klinisch
onderzoek verbonden aan het Alzheimercentrum van
het VUmc. Zij heeft tevens een deelaanstelling bij de
afdeling Epidemiologie & Biostatistiek bij de VU.
16:00 uur, Topicus-zaal

Maarten van der Smagt
Synesthesie: iets dat er niet is
(on)bewust ervaren
Stelt u zich voor dat u geuren
kunt voelen of kleuren ruiken. Dit
klinkt misschien gek, maar dat is
het niet voor ongeveer 5 procent
van de bevolking. Dit fenomeen
wordt
synesthesie genoemd (van
het griekse σύν [syn], “samen”, and
αἴσθησις [aisthēsis], “sensatie”). Een
synestheet ervaart een prikkel die niet
aanwezig is, als een andere prikkel
aangeboden wordt. Slimme experimenten
hebben laten zien dat deze extra-zintuigelijke
ervaringen ‘echt’ zijn, en niet ontsproten uit
enigerlei fantasie. Het fenomeen synesthesie
geeft ons een andere kijk op de bekabeling in
ons hoofd. Tegelijkertijd demonstreert het dat
onze waarneming flink kan verschillen van
wat onze zintuigen ons voorschotelen. In deze
lezing wordt stilgestaan bij hoe synesthesie
ontstaat en of synesthesie slechts ‘bewust’ of
ook ‘onbewust’ kan zijn.
20:00 uur, Topicuszaal

Dr. Maarten van der Smagt is Universitair Hoofddocent
bij de afdeling Psychologische Functieleer van de
Universiteit Utrecht. Hij houdt zich met name bezig met
de menselijke waarneming en de invloed hiervan op
de cognitie en vice-versa.

Maarten van der Smagt
Audio-visuele interactie in ons brein
Onze hersenen ontvangen van onze zintuigen een
ononderbroken stroom aan informatie over de wereld
om ons heen. Onze hersenen moeten bepalen welke
informatie bij elkaar hoort en welke niet. Hoewel
ze deze taak zonder veel (bewuste) inspanning
volbrengen, is er een aantal grote fysische obstakels
om dit op de juiste manier te doen. Dit ‘integratieversus-segregatie-probleem’ speelt nog sterker als
de informatie van verschillende zintuigen komt. Denk
er alleen al aan dat de snelheid van licht veel hoger
is dan die van geluid. Auditieve en visuele signalen
van dezelfde gebeurtenis komen dus niet tegelijk
bij onze zintuigen aan. In deze lezing laat Maarten
van der Smagt een aantal van deze obstakels de
revue passeren, maar vertelt ook hoe de hersenen
deze oplossen. Soms kunnen deze oplossingen tot
onverwachte sensaties leiden.
15:00 uur, Productiehuiszaal

Zintuigpsychologie

Sandra van Aalderen, Breinmythes en hoe
je hier tegen te wapenen
In de maatschappij is een grote interesse voor de
werking van onze hersenen. Met name de moderne
beeldvormende technieken zoals fMRI, de zogeheten
hersenscans, spreken erg tot de verbeelding. Het is ook
niet niks dat we tegenwoordig het levende brein in actie
kunnen zien. Maar ondanks (of dankzij) toenemende
kennis van de hersenen blijven veel neuromythes
hardnekkig bestaan. In deze lezing passeren een
aantal oude en nieuwe neuro-mythes de revue en
wordt inzicht gegeven in wat hersenscans eigenlijk
meten. Er wordt een realistisch beeld
geschetst van de mogelijkheden van
de toepassing van hersenonderzoek,
en in welke opzichten voorzichtigheid
geboden is. Zo wordt het publiek
geholpen om feiten en mythen over het
brein te onderscheiden.
Dr. Sandra van Aalderen-Smeets
is gepromoveerd in de cognitieve
neurowetenschappen (2007). Sinds 2009 doet
ze praktijkgericht onderzoek op het gebied
van wetenschapseducatie, neuro-educatie en
talentontwikkeling aan de Universiteit Twente.
16:00 uur, Spiegelzaal
20:00 uur, Productiehuiszaal

Tommy Pattij, Het verslaafde brein
De meningen lopen er sterk over uiteen: is
verslaving vooral een kwestie van gebrek aan
wilskracht of is verslaving een hersenziekte?
Welk middel is eigenlijk het meest schadelijk en
verslavend? En wat zijn de nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van behandeling van verslaving? In
deze lezing gaan we op zoek naar antwoorden op
deze vragen.

Verslaving
Dr. Tommy Pattij is experimenteel psycholoog
en als universitair hoofddocent werkzaam in het
VU medisch centrum te
Amsterdam.
15:00 uur, Topicus-zaal

Breinmythes

Petra Hendriks
Taalproblemen bij autisme
Autisme wordt gekenmerkt door problemen in de sociale
interactie en communicatie. Sommige aspecten van taal
en communicatie zijn met name lastig voor kinderen
en volwassenen met autisme. Vaak gaat het hierbij om
‘niet-logische’ aspecten van taal, zoals het feit dat een
uitdrukking als ‘daar komt de aap uit de mouw’ op een
niet-letterlijke manier begrepen moet worden. Wat zegt
dit over autisme en wat zegt dit over taal?
20:00 uur, Spiegelzaal

Petra Hendriks
Struikelblokken in taalbegrip
Kinderen die hun moedertaal
leren spreken moeten ook leren
wat de woorden en zinnen in hun
moedertaal betekenen. Meestal leren ze eerst wat een
woord betekent en pas daarna hoe je het gebruikt.
Maar soms is het omgekeerde het geval. Zo gebruiken
Nederlandse kinderen van een jaar of 4 het woordje
‘hem’ al goed, maar begrijpen ze dit woordje daarna
nog vaak verkeerd. Waarom maken kinderen dergelijke
fouten in hun taalbegrip? En waarom duurt het zo lang
voordat ze de juiste betekenis leren?
18:00 uur, Topicuszaal

Taal

Prof.dr. Petra Hendriks is taalkundige en als
hoogleraar Semantiek en Cognitie verbonden aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet o.a. onderzoek
naar de manier waarop volwassenen en kinderen taal
begrijpen en naar de taalproblemen bij autisme.

Sjoerd de Vries, TopsportKOP
Onze sportende supersterren danken hun goddelijke
status vaak aan hun fysieke vermogens en worden niet
meteen geassocieerd met een superieur werkend brein.
Sterker nog, vaak onstaat het beeld, zelfs na uitgebreide
mediatraining voor de gebruikelijke interviews na een
wedstrijd, van de ‘dumb jock’… meer spieren dan brein.
Maar klopt dit beeld wel? In deze lezing wordt de kop van
de topsporter onder de loep genomen. Met verschillende
inzichten uit de cognitieve neurowetenschappen en uit de
sportpsychologie stelt De Vries het beeld bij en geeft ons
een uniek inkijkje in enkele geniale kwaliteiten van ons
eigen brein waar wij niet iedere dag bij stil staan.
Sjoerd de Vries MSc. is cognitief
psycholoog en werkt als onderzoeker
en docent aan de Saxion Hogeschool
in Deventer. Hier houdt hij zich o.a.
bezig met het vertalen van inzichten
uit de cognitieve neurowetenschappen
naar de praktijk en doet hij toegepast
onderzoek op het domein van Human
Performance en Technologie.
14:00, Spiegelzaal

Sport

Epilepsie
Michel van Putten, Epilepsie: een
verstoorde balans in je hoofd
Hersencellen zijn te verdelen in
exciterende (stimulerende) en inhiberende
(remmende)
cellen.
Bij
normale
hersenfunctie bestaat er een kritische
balans in de hoeveelheid excitatie en
inhibitie.
Epilepsie is gekenmerkt door een
verstoring in deze balans, die zich klinisch
uit in epileptische aanvallen.
Michel van Putten licht een aantal aspecten van
verstoringen in dit bijzondere evenwicht verder
toe, illustreert ze met een aantal video’s van
epileptische aanvallen en gaat in op een aantal
mogelijke oorzaken van epilepsie.
Daarnaast spreekt hij over de diagnostiek en
nieuwe ontwikkelingen voor de behandeling van
epilepsie, waaronder diepe hersenstimulatie en
minimaal operatieve technieken.
Prof.dr.ir. Michel van Putten is neuroloog bij
het Medisch Spectrum Twente Enschede en
hoogleraar klinische neurofysiologie aan de
Universiteit Twente.
21:00 uur, Productiehuiszaal

Saxion KOP-lab
Laat je hersens testen door studenten
Toegepaste Psychologie
In het Saxion KOP-lab delen studenten Toegepaste
Psychologie van de hogeschool Saxion hun kennis over
het brein op een interactieve manier met de bezoeker.
Er is een testhoek aanwezig, waar één of meer tests bij
je afgenomen kunnen worden over het functioneren van
je brein. Nieuwsgierig naar de verschillen van hersenen
van verslaafden en niet-verslaafden en van mensen met
een psychiatrische stoornis? Dan kun je dat hier komen
bekijken. De studenten geven daarnaast uitleg over
allerlei actuele kennis en onderzoeken op het gebied
van het brein. Ook kun je op iPads filmpjes en illusies
bekijken. De studenten staan open voor je vragen en
gaan graag met je in gesprek.
Tot ziens in het Saxion KOP-lab!
Vanaf 14:00 uur, Saxionzaal

Meet je eigen hersenactiviteit
Wil je je eigen hersenactiviteit laten meten?
Dat kan! Laboranten van het Deventer
Ziekenhuis zullen de plakkers van het
EEG-apparaat bij je aanbrengen, waarna je
hersenactiviteit wordt weergegeven op een
beeldscherm. Als je bijvoorbeeld even je
ogen sluit, zullen anderen kunnen zien dat
jouw hersenactiviteit verandert.
15:30-17:30 uur, 18:30-20:30 uur,
Bovenkamer

Demon-\
straties

Gijs Huitsing, Waarom is pesten zo’n
ingewikkeld probleem?
Pesten is een ingewikkeld groepsproces.
Maar waarom eigenlijk? En wat is de rol van
leerkrachten en ouders bij dit groepsproces? In
deze sessie gaan we het groepsproces ontleden,
onder meer door de rol van alle betrokkenen in
kaart te brengen. Dit helpt ons om pesten beter
te begrijpen. Want waarom pesten kinderen? Als
we antwoorden hebben op deze vragen weten we
ook hoe we pesten effectief kunnen aanpakken
of, beter nog, kunnen voorkomen.
Drs. Gijs Huitsing is
onderzoeker bij de
vakgroep sociologie van de
Rijksuniversiteit Groningen. Zijn
expertise ligt op het terrein van
pesten en sociale netwerken.
14:00 uur, Productiehuiszaal
18:00 uur, Spiegelzaal

Peter te Riele, Workshop: de KiVaaanpak tegen pesten
De KiVa-aanpak is ontwikkeld in Finland en
is een effectieve manier gebleken om pesten
te herkennen, te voorkomen en aan te
pakken. Peter te Riele is KiVa-trainer en leert
leerkrachten beter om te gaan met pesten in
de klas. Tijdens deze workshop kruip je in
een rol bij een pestsituatie in de film. Daarna
wordt duidelijk hoe de KiVaaanpak in elkaar zit.
De workshop wordt twee keer
gegeven, per keer kunnen
30 mensen deelnemen.
Peter te Riele is
onderwijsadviseur en geeft
trainingen in het (basis-)
onderwijs. Daarbij is hij
gespecialiseerd in de sociaal emotionele
ontwikkeling. Daarin past zijn trainerschap
voor KiVa (de Finse aanpak van pesten).
15:00 uur, Spiegelzaal
19:00 uur, Spiegelzaal

Pesten

Technologie
Elsbeth de Joode
Technologie en je KOP: ethische bezwaren?
De mogelijkheden van innovatieve technologie
lijken eindeloos en het gebruik van technologie in
bijna alle aspecten van het dagelijkse leven wordt
steeds meer gemeengoed. We communiceren via
e-mail, WhatsApp en Facebook. Met onze telefoon
kunnen we niet alleen bellen, maar ook navigeren,
stappen tellen, lessen volgen of boodschappen doen.
Meer geavanceerde technologieën, zoals robotica,
Google Glass, en neurotechnologie (bijv. Deep Brain
Stimulation) bieden tal van nieuwe mogelijkheden
voor de gezondheidszorg en educatieve doeleinden.
Toch kun je stellen dat ethische overwegingen deel
moeten uitmaken van de ontwikkeling en het gebruik
van nieuwe technologie. Zijn er bijvoorbeeld situaties
waarin het onethisch is om een Google-bril dragen?
Is het gebruik van experimentele onderwijsmethoden
in Steve Jobs-scholen acceptabel? Wat is de kans op
cyborgpsychiatrie? Wat is de relatie tussen mens en
zorgrobots? Is dit echte zorg of is het een manipulatie
van onze gevoelens en daarmee verkeerd? Kunnen
robots echt “zorgen”? Elsbeth de Joode introduceert
en bespreekt deze vragen in haar lezing. En misschien
worden ze aan het einde ervan zelfs beantwoord.

Dr. Elsbeth de Joode is
neuropsycholoog en verbonden
aan Saxion Hogeschool in
Deventer. Hier houdt zij zich o.a.
bezig met onderwijs in de minor
“Brain & Technology” en is ze
werkzaam op het gebied van
niet-aangeboren hersenletsel,
neuropsychiatrie en toegepast
onderzoek.
14:00 uur, Topicuszaal

Gekte
Hoe gek is Deventer?
Toegepaste psychologie
Studenten van de Saxion opleiding
Toegepaste Psychologie doen
voorafgaand aan het KOPfestival in verschillende wijken
van Deventer onderzoek naar
subjectief cognitief functioneren,
eigenwaarde,
hokjesdenken
en vooroordelen, zelfbeeld en
depressie.
Helpt bewegen om alledaagse cognitieve
vergissingen te verminderen? Wat doet
stigmatisering met het zelfbeeld en wat is de
invloed van vooroordelen en hokjesdenken op
depressieve gevoelens? Hoe is het gevoel van
eigenwaarde van invloed op de lichamelijke
en geestelijke gezondheid? De resultaten van
deze onderzoeken worden tijdens het festival
gepresenteerd en toegelicht. Wil jij weten
hoe gek Deventer is? Kom dan naar deze
presentatie.
17:00 uur, Productiehuiszaal

Peter de Jonge, HoeGekIsNL:
psychopathologie als continuüm
HoeGekIsNL is een onderzoek waarbij de Nederlandse
bevolking via een website aangeeft wat haar klachten
zijn en welke krachten daartegenover staan. Het
uiteindelijke doel van dit onderzoek is om te
exploreren of psychodiagnostiek ook anders
kan worden benaderd. Niet door middel van
labels zoals in de DSM (“Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders”),
maar door psychopathologie als continuüm
te zien (iedereen is een beetje gek), waarbij
verschillende klachten ook vaak gepaard gaan
met specifieke krachten. Peter de Jonge is de
initiatiefnemer van dit onderzoek en gaat in
deze lezing in op hoe gek Nederland is en op de
klachten en krachten van de Nederlandse bevolking.
Als kers op de taart maakt hij een vergelijking met de
mentale gezondheid van Deventenaren. (Zie ook “Hoe
Gek is Deventer“.)
Prof.dr. Peter de jonge is hoogleraar Psychiatrische Epidemiologie
verbonden aan het UMCG en VICIlaureaat met een project getiteld
‘Deconstructing Depression’.
16:00 uur, Productiehuiszaal

Ad de Jongh
Een ‘Spotless Mind’: Fictie of realiteit?
In de romantische sciencefiction cultfilm ‘Eternal
Sunshine of the Spotless Mind’ proberen de
hoofdrolspelers hun verdriet kwijt te raken door
de pijnlijke herinneringen van hun explosieve
liefdesrelatie te wissen. Het is een intrigerend thema.
Wetenschappers zoeken dan ook al lang naar manieren
om eenmaal gevormde akelige herinneringen van hun
emotionele lading te ontdoen met de bedoeling het
leven dragelijker te maken. Een belangrijke doelgroep
vormen slachtoffers van ingrijpende gebeurtenissen
die lijden aan een posttraumatische stress-stoornis,
ook wel PTSS genoemd. Dit gebeurt met medicijnen
en met een psychotherapeutische methode genaamd
Eye Movement Desensitization and Reprocessing,
ofwel EMDR. In deze lezing legt Ad de Jongh uit hoe
het ‘wissen’ van herinneringen in zijn werk gaat en hoe
verbazingwekkend snel dat soms kan. Hij illustreert dit
aan de hand van videobeelden.
Prof.dr. Ad de Jongh is
gezondheidszorgpsycholoog en
als bijzonder hoogleraar angst- en
gedragsstoornissen verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam.

EMDR

21:00 uur, Topicuszaal
:

Anne Dijkstra
Anne is docent en onderzoeker
wetenschapscommunicatie aan de
Universiteit Twente. Ze onderzoekt de
veranderende relatie tussen wetenschap,
technologie en samenleving vanuit
een communicatieperspectief. Ze is
secretaris van het Science Café.
Joost Walraven
Joost Walraven is klinisch
psycholoog bij Dimence
in Deventer, hoofddocent
management en docent
wetgeving en ethiek bij de
post-master opleiding tot
klinisch psycholoog aan
de Radboud Universiteit
in Nijmegen.

Wilma Mensink
Wilma heeft verschillende wijk-, stadsen
dorpsvernieuwingsprocessen
aangestuurd met projecten in zowel
het sociale als fysieke domein. Als
zelfstandig professional begeleidt zij de
laatste jaren intervisiebijeenkomsten.
In opdracht organiseert zij cursussen,
excursies, debatten, symposia en/of
treedt op als gespreksleider.

James van Lidth de Jeude
James is experimenteel natuurkundige
met belangstelling voor de chaostheorie
en oud-burgemeester van Deventer. Hij
zet zich nog steeds in voor projecten in
Deventer en omstreken. Sinds jaar en
dag zwaait hij de scepter tijdens het debat
op de Science Café-avonden op de 2e
woensdag van de maand

Moderatoren

TIne Zevenhuizen
TIne is na haar studies schilderen aan
de kunstacademie in Enschede
en
kunstgeschiedenis
aan
Universiteit
Utrecht als leerkracht werkzaam in het
basisonderwijs.
Als een van de oprichters van Science
Café is ze vandaag weer even terug om te
modereren.

Marieke Goossens
Marieke heeft ontwikkelingspsychologie
gestudeerd aan de Radboud Universiteit
Nijmegen en werkt als gz-psycholoog bij
Mindfit in Deventer waarbij ze behandelt
vanuit de positieve psychologie.
Daarnaast schrijft ze stukken voor de
website Solk.nl

Kunst &
Muziek

Spelen
Kunst
Project “Deventer in je KOP”
Welk Deventer heb jij in je kop?
Deze vraag stelden de organisatoren aan
alle inwoners van Deventer in het kader van
dit tweede KOP-festival. “Laat ons zien, in
fotos, filmpjes, tekeningen, schilderijen, of
welke andere technieken dan ook, welk beeld
“Deventer” bij je oproept”, vroegen we. Het kon
gaan over de stad, over je wijk of straat, over de
mensen van Deventer, de geschiedenis, lief en
leed, noem maar op. Verbeeld het gevoel dat
“Deventer” bij je oproept.
Alle inzendingen gaan we laten zien op onze
website en tijdens het festival presenteren we
ze doorlopend. Deze beleving van onze stad:
hoe kijken we, hoe ervaren we vormen en
kleuren, hoe selecteren we wat we
zien, hoe bepaalt het medium wat we
weergeven, dat alles sluit aan op enkele van de
lezingen tijdens het KOP-festival.

Koning Willem, Laat je hersens kraken!
Speciaal voor het KOP-festival selecteert Koning Willem
een aantal spellen om met de bezoekers te spelen. Kom
naar het Burgerweeshuis Café en waag je aan ‘Panic
Lab’. Wie kan het beste onder stress presteren? Los in
je eentje een breinbreker op. Of stapel zo snel mogelijk
bekertjes in de juiste volgorde met ‘Speed Cups’. Er is van
alles uit te proberen en te spelen bij Koning Willem tijdens
het KOP-festival. Kom ook en laat je hersens kraken!
Koning Willem is uren dwalen door de winkel van
350 vierkante meter in de Kleine Overstraat 24-26 in
Deventer, gevuld met 3500 spellen, honderden puzzels,
duizenden elpees en een grote afdeling fanartikelen.
Vanaf 14:00 uur
Burgercafé/Tuin

En passant | Oude Liefdes - is geen
antiquariaat/boekhandel in de traditionele zin van het
woord. Naast nieuwe, oude en modern-antiquarische
boeken vindt u eveneens literaire T-shirts, ansichtkaarten,
toegepaste kunst, vinyl, cd’s, dvd’s en curiosa. Speciaal
voor het KOP-festival verzorgt En passant | Oude Liefdes
i.s.m. V e r l o r e n W oorden Literaire T-shirts
een kraam met alles te koop over ons hoofd!
Nieuwstraat 35, Deventer

Fotografie

Kiekjeskar
Je zelf even een wetenschapper wanen? De
Kiekjeskar helpt je deze illusie te realiseren.
De hele middag en avond staat de Kiekjeskar,
een oldtimer bus die is omgebouwd tot rijdende
‘photobooth’, en wordt bestuurd door fotografe
Wendy Eggen, in de tuin van het Burgerweeshuis.
Festivalbezoekers kunnen hier met allerlei
attributen op de foto zodat er gekke spontane
foto’s ontstaan. De achtergrond en attributen
kunnen worden aangepast.
Vanaf 14:00 uur, Tuin

Ervaring

The Wearable: Beleef een psychotische ervaring
Met “The Wearable”, een draagbare headset met software
die je besef van de realiteit verstoort, kun je ervaren hoe
het is om een psychose te hebben. Je krijgt opdrachten van
stemmen, je gaat raar bewegen, je ziet misschien lichtstralen
uit je handen komen. Je eigen handelingen bepalen hoe diep
je de psychose ingaat. Je leert hoe moeilijk het is om je te
concentreren wanneer je zintuigen worden aangetast. Maar
waar het uiteindelijk om gaat is dat je meer begrip krijgt voor
mensen die kampen met een psychose.
Meer informatie vind je bij: www.labyrinthpsychotica.org/
Vanaf 14:00 uur, Burgercafé/Tuin

Peter Koene
“Tekenen voelt als schrijven”
Peter Koene is tekenaar, graficus,
schilder en beeldhouwer. Al zo’n
vijf jaar maakt hij vrijwel elke avond
laat een tekening die hij dan op zijn
website en op Facebook publiceert.
Tekenen voelt voor hem aan als
schrijven, zegt hij er zelf over. Huub Eggen praat
met hem over denken in beelden, over het verschil
(of misschien dus de overeenkomst) met schrijven,
over creativiteit en inspiratie. Koene woont en
werkt in Den Bosch.
21:00 uur, Spiegelzaal

Kunst

Sella Molenaar
Tekent van zich af op het KOP-festival
Sella Molenaar studeerde aan de Antwerpse
Modeacademie, maar woont en werkt nu in Amsterdam
als illustrator en tekenaar. Bovendien studeert ze
kunstgeschiedenis en richt zich daarbij op moderne en
hedendaagse kunst. Ze maakt graag streetstyle- en modeillustaties, bezoekt kunstgaleries, en vermaakt zich met
de leuke en mooie dingen in het leven. Mode en kunst zijn
haar belangrijkste inspiratiebronnen, maar ze tekent ook
zo’n beetje alles wat haar aandacht trekt. Haar tekeningen
zijn vaak snelle en directe registraties van mensen en
situaties die haar inspireren. Op het KOP-festival komt
zij ‘s middags al tekenend verslag doen. Meer over haar
werk en activiteiten op http://sellamolenaar.com/
Vanaf 14:00 uur, Burgercafé/Tuin

Tangarine
De muzikale tweeling bekend van
DWDD, komt de afsluiting van het
KOP-festival luister bijzetten met
hun karakteristieke geluid.

Muziek

Authentiek en oprecht – dat
zijn de kernwaarden van de
tweelingbroers Sander en Arnout
Brinks, die samen het duo
Tangarine vormen. Geboren in
Lelystad maar op jonge leeftijd
verhuisd naar Assen, beginnen de
broers op dertienjarige leeftijd al
met het schrijven van hun eigen
muziek. Een niet aflatende stroom
van liedjes is het gevolg. De
sterkste troef van Tangarine is de
onberispelijke samenzang. Hoewel
de invloed van Simon & Garfunkel
en Bob Dylan duidelijk hoorbaar
blijft, is het een unieke muzikale
eenheid die de boventoon voert en
die Tangarine tot een uitzonderlijk
duo maakt.
22.00 uur, Burgercafé

Foto: Knelis

Eten
en
drinken

Eten en drinken
Op het KOP-festival zul je niets te kort komen! Mensen
van restaurant en koffiehuis ‘t Volkshuis zorgen voor
volkshuisgemaakte zoetigheden.
Het Volkshuis is gevestigd aan de Kleine Overstraat 97A
en wordt gerund door mensen met een verstandelijke
beperking. Zij werken in de keuken en bedienen in het
restaurant. Daarnaast verzorgen zij de gasten die een zaal
huren, doen de boodschappen en verzorgen de catering.
Vanaf 14:00 uur, Burgercafé/Tuin

Huddie met de barbecue
Tussen alle lezingen door krijg je vast een keer
flinke honger. Daarvoor is op het KOP-festival
'StokesBBQ'. Huddie Lee Stokes bereidt verse
producten met eerlijk vlees gecombineerd met
zelfgemaakte sauzen en kruidenmelanges.
Tijdens het KOP-festival gaat hij hamburgers,
chicken wings, wraps, champignonburgers,
gevulde portobello’s, gepofte aardappel, gegrilde
groenten en salades maken. Het gebruik van
eiken-, beuken-, fruit- en notenhout zorgt voor
extra flavour!
Tussen 16:00 uur en 20:00 uur, Burgercafé/Tuin

Colofon

Festivalorganisatie
• Science Café Deventer: Lineke Tak,
Anne Dijkstra, Marc Polman, Huub Eggen,
Birgit Bax-aan de Stegge, Hans Husselman,
Peter van Diest, Bram Kievit, Mirjam Eekhof.
• Burgerweeshuis
• Filmhuis De Keizer
Programmaboekje
Ontwerp: Marc Polman
Drukwerk: Drukkerij De Bruijn, Deventer
Oplage 750 stuks
Website
Ontwerp: Marc Polman
Technische uitvoering: Kleurpunt, Deventer
Met dank aan
De ideeën en inzet van alle wetenschappers,
kunstenaars en vrijwilligers voorafgaand aan de
tweede editie van het KOP-festival.

Organisatie

Hoofdsponsor:

Sponsors
Sponsors:

Vrienden:

Met dank aan de vrienden van Science Café
Deventer: Abilene, Soils, Eykelenkamp,
Eurovakman en Zabuki

In onze complexer wordende samenleving biedt Witteveen+Bos

opdrachtgevers integrale oplossingen voor vraagstukken op het
gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Wij leveren
onze advies- en ingenieursdiensten in alle stadia van de besluitvorming, het ontwerp en de realisatie.

Onze maatschappelijk verantwoorde en duurzame oplossingen
doen er toe. Creativiteit en innoverend vermogen zijn essentieel in ons werk. Wij dragen inspirerende evenementen, zoals het
KOP-festival, daarom een warm hart toe.

www.witteveenbos.nl

Maak kennis met
drukkerij de Bruijn!
Bij drukkerij de Bruijn willen wij u graag
leren kennen. Alleen op die manier
kunnen wij ons er van verzekeren
dat het resultaat van ons werk alles is
wat u er van verwacht
en misschien meer.
Dat is de service van
drukkerij de Bruijn.

drukkerij de bruijn

info@debruijndeventer.nl | www.debruijndeventer.nl
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16, 17 & 18 MEI
28 & 29 JUNI
11, 12 & 13 JULI
20 & 21 AUGUSTUS

KARAVAAN FESTIVAL - PREMIÈRE
FESTIVAL MUNDIAL
DEVENTER OP STELTEN
LIMBURG FESTIVAL

WWW.BOTSPEELTRAMKOERS.NL

Science
Cafe
Deventer
‘Wetenschap in de kroeg’

Elke 2e woensdag van de maand
in het Burgerweeshuis
Voor de agenda zie: www.sciencecafedeventer.nl

