
 
I-Brain ont(k)leedt lust en liefde voor breed publiek 

 
Topexperten leggen wetenschap in klare taal uit 

 
 
Denken mannen echt elke 7 seconden aan seks? Waarom en op wie word je 
verliefd? Zijn we echt monogaam? Op het gratis wetenschapsfestival I-Brain, 
dat plaatsvindt op zondag 27 november, kom je het allemaal te weten. 
 
Lust en liefde: dat is hét thema dit jaar op I-Brain. Transgender in transitie, 
seksueel overschrijdend gedrag: waar ligt de grens?, BDSM in Vlaanderen: 
het zijn maar enkele onderwerpen die aan bod komen. I-Brain legt lust en 
liefde helemaal bloot, in alle facetten. Blootleggen mag je zelfs letterlijk 
nemen, want spreker Katharina D’Herde ontleedt live menselijke hersenen. 
Andere topexperten uit Vlaanderen en Nederland, zoals Dirk Draulans, 
vertellen over lust en liefde in heldere taal. 
 
Het I-Brain-festival is een initiatief van Breinwijzer vzw. Verschillende 
universiteiten en partnerorganisaties slaan hiervoor de handen in ekaar. Hun 
doel? Het onderzoek van Vlaamse universiteiten duidelijk communiceren naar 
een breed publiek. Zo stimuleert het evenement een maatschappelijk debat. 
Bovendien wil I-Brain de beeldvorming en stigmatisering rond 
hersenaandoeningen nuanceren op basis van wetenschappelijk gefundeerde 
informatie. Elk jaar wordt een ander thema aangesneden. 
 
Duizenden mensen zakten de afgelopen edities af, en ook dit jaar wordt een 
massa volk verwacht. Bezoekers volgen wetenschappelijke presentaties of 
voeren gesprekken met Belgische en Nederlandse topexperten in 1 van de 6 
zalen. Het festival is een van de grotere evenementen tijdens de Dag van de 
Wetenschap. Het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de 
Vlaamse overheid ondersteunt het festival. 
 
Het programma en meer informatie vind je op http://www.breinwijzer.be, en 
ook op Facebook (https://www.facebook.com/events/690162774467375/) 
(Wist je trouwens dat Facebook het I-Brain-festival té aanstootgevend vindt? 
De sociale netwerksite blokkeert de promotie van het evenement.) 
 
Datum 
Zondag 27 november van 13 tot 18 uur. 
Adres 
Zebrastraat 32, 9000 Gent. 
 
Contactpersoon 
Eva De Vlieger 
Directeur Breinwijzer vzw 
0496 29 71 07 
info@breinwijzer.be 


