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Presentaties & Debatten

Vrijdag

05.03.10

SCHOOLPROGRAMMA

MEETING OF MINDS FOR YOUTH

(enkel op reservatie voor scholen)

CONCERTZAAL

KRAAKHUIS

10:00 - 10:50

Cocaine in my Brain
Geert Dom

10:00 - 10:50

Hoe werkt het Puberbrein?
Wouter van den Bos

14:40 - 15:10

Prijsuitreiking MOM4Y

11:00 - 11:50

Wetenschap en Liefde:
de Liefde Ontmaskerd?
Ad Vingerhoets

AUDITORIUM
11:00 - 11:50

Het Menselijk Brein
van Dichtbij
Katharina D’Herde

FOYER LINKS
13:10 - 13:40

CONCERTZAAL
20:00

Verwelkoming

20:10 - 21:00

The Art of the Brain
Semir Zeki

21:00 - 21:30

Concertino voor Cello
en 8 Speakers
Jan Kuijken

21:30 - 22:20

Brain & Music
Isabelle Peretz

Jury Meeting of Minds
for Youth

OPENINGSAVOND
(voor het grote publiek)

4

Presentaties & Debatten

vrijdag
Vrijdag

zaterdag
05.03.10

zondag

SCHOOLPROGRAMMA
MEETING OF MINDS FOR YOUTH (MOM4Y) schooljaar 2009-2010
Een schoolproject over de hersenen: een lessenpakket, wedstrijd en slothappening tijdens het festival I-Brain voor leerlingen van
de 3e graad. MOM4Y nam leerlingen uit de derde graad ASO en TSO mee op ontdekkingstocht doorheen het brein. Het doel van de reis
was leerlingen (en leerkrachten) kennis te laten maken met de vele facetten van de hersenwetenschappen en van hun onderwerp van
onderzoek: het zenuwstelsel en in het bijzonder het brein. Het project is te volgen op de website http://www.mom4y.be.
Tijdens de slothappening op I-Brain ontmoet de jury de vertegenwoordigers van de laureaten teams en op het einde van de festivaldag
volgt de prijsuitreiking. De jury bestaat uit Paul Boon (neuroloog UZ Gent), Leen Lampo (hoofdredacteur Psyche en Brein), Tinne
Vandensande (Adviseur Koning Boudewijn Stichting) en Guy Vingerhoets (neuropsycholoog UGent).
MOM4Y is een project van Breinwijzer vzw, het wordt ondersteund binnen het Actieplan Wetenschapscommunicatie, een initiatief van
de Vlaamse Overheid.

OPENINGSAVOND
THE ART OF THE BRAIN (Semir Zeki)
Through the works that they produce, and the questions that they ask, artists often provide important insights into how the brain
is organized, as well into the kind of questions that can be amenable to scientific investigation. Semir Zeki will illustrate this
in his lecture by reference to Fauvism, Cubism, Neo-Plasticism and some examples from contemporary art. (Presentation in English)
CONCERTINO VOOR CELLO EN 8 SPEAKERS (Jan Kuijken) werd gecreëerd in 2006 voor “Happy New Ears” festival in Kortrijk. Zes
speakers en twee “sub”kasten staan verspreid op het podium. In het midden de harddisk recorder-mengtafel en de cellist. Vanuit de
mengtafel worden verschillende lagen van vooraf opgenomen muziek gestuurd naar verschillende speakers. Hierdoor ontstaat een weergave die ruimtelijk reliëf heeft, waardoor de opgenomen muziek een grotere activiteit krijgt.
BRAIN & MUSIC (Isabelle Peretz)
Of all the performing arts, music is the most mysterious. Music uses only sounds which, in certain combinations, can evoke intense emotions.
Why and how music works on our brain will be the focus of this talk. (Presentation in English)
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Presentaties & Debatten

vrijdag
Zaterdag

zaterdag
06.03.10

CONCERTZAAL
11:30 - 13:00

KRAAKHUIS

DEBAT

Ons Geheugen

Ons geheugen bepaalt voor een belangrijk
stuk wie we zijn. Maar hoe werkt het
eigenlijk? Waar zit het geheugen in de
hersenen? Zijn er naast het korte en lange
termijn geheugen ook nog andere
‘Geheugens’?
Met Peter De Deyn, Evert Thiery en
Patrick Santens
Moderator: Joël De Ceulaer
13:40 - 15:00

15:40 - 17:10

Chimpanzee Mind: What is
Uniquely Human?
Tetsuro Matsuzawa
DEBAT

Met Dirk De Ridder, Ap Dijksterhuis en
Steven Laureys
Moderator: Joël De Ceulaer

20:30 - 22:00

Mirror Neurons: a
Mechanism to Understand
Others
Giacomo Rizzolatti

THE BRAIN SHOW

AUDITORIUM

11:30 - 12:20

Hoe anders is het
Autistische Brein?
Herbert Roeyers

11:30 - 12:20

Het Menselijk Brein
van Dichtbij
Katharina D’Herde

12:30 - 13:20

Het Puberende Brein
Eveline Crone

12:30 - 13:20

Wat is het Belang, maar
ook de Relativiteit van
een IQ-test?
Mark Schittekatte

13:30 - 14:20

Het Slimme Onbewuste
Ap Dijksterhuis

13:30 - 14:20

Van Cel tot Signaal
Kristl Vonck

14:30 - 15:20

Als Hersenen de Dans
Ontspringen
Patrick Santens

14:30 - 15:20

Je Brein in Beeld
Karel Deblaere

15:30 - 16:20

Depressie:
Levensgebeurtenissen en
Scheikunde in een Spiraal
Kurt Audenaert

15:30 - 16:20

To Do or Not To Do?
Brain Correlates of
Intentional Action
Marcel Brass

16:30 - 17:20

Het Demasqué van de Liefde
Ad Vingerhoets

16:30 - 17:20

17:30 - 18:20

Het Brein Verslaafd... of
is er toch een Vrije Wil?
Geert Dom

Dyscalculie en Dyslexie…
liggen onze Hersenen met
Hoeveelheden of Klanken
in de Knoop?
Annemie Desoete

17:30 - 18:20

Epilepsie, meer dan
Vallen en Opstaan...
Paul Boon

Van Hemicrania tot
Migraine
Koen Paemeleire

18:30 - 19:20

Handvoorkeur en
Gereedschapsgebruik:
Gespiegelde Hersenen?
Guy Vingerhoets

Bewust van je
Onderbewustzijn

Wat is de relatie tussen ons brein en
wie we zijn? Hoe nemen we beslissingen?
Gebeurt dat steeds via bewuste
denkprocessen of worden we geholpen door
onbewuste processen? Hoe belangrijk zijn
die dan?

18:00 - 19:20

zondag

18:30 - 19:20

Talkshow
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vrijdag
Zaterdag

zaterdag
06.03.10

zondag

THE BRAIN SHOW

is een talkshow met prominente wetenschappers en kunstenaars over het toekomstige brein. Hoe ziet de kennis
over onze hersenen er binnen twintig jaar uit? Welke dromen zijn realistisch? Kan men psychopaten behandelen, epilepsie genezen,
hersenweefsel kweken en ons bewustzijn op een scherm projecteren? Of dreigen eerder nachtmerrie of ontgoocheling?
Geerdt Magiels, bioloog, wetenschapsfilosoof en schrijver interviewt Peter Mombaerts, Eveline Crone, Dirk De Ridder, Steven Laureys,
Corine de Ruiter en Paul Boon. Hij inviteert muzikanten en beeldende kunstenaars die door neurowetenschappen geïnspireerd werden
en toont ons oude en recente filmbeelden vol breinvisioenen.
The Brain Show is een speelse Ode aan de Verbeelding in de Wetenschap en de Wetenschap in de Kunst.
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Presentaties & Debatten

Zondag

07.03.10
AUDITORIUM

CONCERTZAAL

KRAAKHUIS

11:30 - 12:30

11:30 - 12:20

Brain-Computer Interface:
van Theorie naar Praktijk
Dieter Devlaminck
Georges Otte

11:30 - 12:20

ADHD: Is het ook zo Druk
in het Brein?
Herbert Roeyers

12:30 - 13:20

Het Sociale Brein
Evert Thiery

12:30 - 13:20

13:30 - 14:20

De Gedragsmachine. Over de
Werking van het Brein,
althans hoe men erover dacht.
Paul Eling

Energie voor het Brein:
Wat is de Brandstof &
Waar wordt de Energie
voor gebruikt ?
Luc Leybaert

14:30 - 15:20

Neuromodulatie
Dirk Van Roost

13:30 - 14:20

Brein, Bewustzijn en Coma
Steven Laureys

15:30 - 16:20

DEBAT Zin & Onzin
aangaande Dementie

14:30 - 15:00

Het Menselijk Brein van
Dichtbij
Katharina D’Herde

15:30 - 16:20

Angst: over Alarmsystemen
& Vals Alarm
Kurt Audenaert

16:30 - 17:20

Gesprekken in het Brein
Miet De Letter

DEBAT
Neurowetenschappen
in de Maatschappij
Dit debat zoekt aansluiting met het
eindrapport van het Europese Burgerpanel
dat door de Koning Boudewijnstichting
werd gecoördineerd.
Met deelnemers uit de wetenschappelijke
wereld, beleidsmakers en burgers:
o.a.

Jean Paul Van Bendegem
Robby Berloznik
Dirk De Wachter
Gerrit Rauws
Rik Achten

Moderator: Werner Trio

Is de ziekte van Alzheimer synoniem voor
dementie? Er zijn nu geen therapieën die
dementie kunnen genezen, maar zijn zulke
therapieën op korte tijd beschikbaar?
Kan de wetenschap voorspellen of ik dement
ga worden? Is dat ook wenselijk?
Hoe kan je iemand met dementie best
ondersteunen? Wat is MCI? Wat gebeurt er
in ons eigen Vlaanderen om het probleem
aan te pakken?
Met Georges Otte, Patrick Santens en
Saïda Sakali
Moderator: Werner Trio
16:30 - 17:20

Het Morele Brein: de
Neurobiologie van de Moraal
Jan Verplaetse
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Podium

Vrijdag

05.03.10

SCHOOLPROGRAMMA

MEETING OF MINDS FOR YOUTH

(enkel op reservatie voor scholen)

CONCERTZAAL

REPETITIERUIMTE

12:00 - 13:00

Te Gek!? Intiem

11:00 - 11:40

Concert in het Donker

13:40 - 14:50

Iedereen Paranormaal
Gili

13:40 - 14:20

Concert in het Donker

OPENINGSAVOND
OPENINGSAVOND
CONCERTZAAL
20:00

CONCERTZAAL

Verwelkoming

Verwelkoming
(voor het grote publiek)
20:10 - 21:00 The Art of the Brain
Semir Zeki
20:00

(voor het grote publiek)
20:10 - 21:00 The Art of the Brain
Semir Zeki
21:00 - 21:30

Concertino voor Cello
en 8 Speakers
Jan Kuijken

21:00 - 21:30

Concertino voor Cello
en 8 Speakers
Jan Kuijken

21:30 - 22:20

Brain & Music
Isabelle Peretz

21:30 - 22:20

Brain & Music
Isabelle Peretz
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Podium

Zaterdag

06.03.10
L4 - ZAAL

Zondag

REPETITIERUIMTE

11:30 - 14:00

Lijfelijke Respons op
Muziek
IPEM

12:30 - 13:10

Concert in het Donker

14:30 - 15:00

Buddyproject

14:30 - 15:10

Concert in het Donker

15:00 - 16:20

Te Gek!? Voor Woorden

16:20 - 17:00

Concert in het Donker

18:00 - 18:40

Concert in het Donker

07.03.10

CONCERTZAAL

L4 - ZAAL

12:30 - 13:30

11:30 - 14:00

Lijfelijke Respons op
Muziek
IPEM

11:30 - 12:10

Concert in het Donker

+ Live tekenen Brecht Evens &
Randall C

14:30 - 15:00

Buddyproject

13:00 - 13:40

Concert in het Donker

16:00

15:00 - 16:20

Te Gek!? Voor Woorden

Minimal BL!NDMAN
Blindman

KIDconcert van
Muziekcentrum
De Bijloke Gent

REPETITIERUIMTE

Het ongelooflijke verhaal
van Marie (Peer Gynt)
deFilharmonie
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Podium

“Lijfelijke Respons op Muziek” van IPEM is een demonstratie van monitoringtechnologie voor muzikanten. Daarbij worden
diverse aspecten van het menselijk lichaam gemeten, zoals de ademhaling, hartslag, spierspanning, beweging en drukmeters
(voor de boog van een strijkinstrument en voor de druk van een trompet tegen de lippen).
De demonstraties gebeuren met medewerking van muzikanten en onderzoekers van het IPEM. Momenten waarbij muziek wordt
gespeeld, worden afgewisseld met momenten waarop uitleg wordt gegeven over de gebruikte technieken, de resultaten van de
meting en de doelstellingen van het onderzoek (zoals lichaams- en stresscontrole).
“Iedereen Paranormaal” is de verbluffende en hilarische nieuwste productie van Gili.
Opgejaagd door de recente media-tsunami van waarzeggers, babyfluisteraars en zesde zintuigen, ziet menig gezond medemens de
bomen door het bos der helderzienden niet meer. Wanhoop, verwarring en radeloosheid maken zich meester van de zelfs meest
sceptische cynici onder ons! Gelukkig duikt in deze apocalyptische tijden een gedreven gids op: Gili! Stijlvol fietst hij
rond in het mistige universum der paragnosten en doet de nevel optrekken rond de Rasti Rostelli’s en Jomandas dezer wereld.
Op een geslepen manier geeft hij mediums een koekje van eigen deeg. Dié hadden ze niet zien aankomen!
“Concertino voor Cello en 8 Speakers” (Jan Kuijken) werd gecreëerd in 2006 voor “Happy New Ears” festival in Kortrijk.
Zes speakers en twee “sub”kasten staan verspreid op het podium. In het midden de harddisk recorder-mengtafel en de cellist.
Vanuit de mengtafel worden verschillende lagen van vooraf opgenomen muziek gestuurd naar verschillende speakers. Hierdoor
ontstaat een weergave die ruimtelijk reliëf heeft, waardoor de opgenomen muziek een grotere activiteit krijgt.
Met Minimal BL!NDMAN keren Eric Sleichim en BL!NDMAN [sax] terug naar wat in de beginjaren van het ensemble een bron van inspiratie vormde: de muziek van de Amerikaanse minimalisten. Eric Sleichim en BL!NDMAN [sax] benaderen deze mijlpalen van het
minimalisme zoals het hoort: met een intensiteit en totale overgave.
Zicht op Cultuur en Te Gek!? stellen voor: Concert in het donker. U wordt uitgedaagd om op een andere wijze van muziek te
genieten. Om muziek te ontdekken zonder de afleiding van het zien. Hoe is het te genieten van een concertgebeuren in totale
duisternis? Met de muzikanten: Wannes Cappelle, Kommil Foo, Renée, Wigbert, Steven De Bruyn en Roland Van Campenhout.
Nadien is er mogelijkheid tot gesprek met ervaringsdeskundigen van Blindenzorg Licht en Liefde.
Te Gek?! Intiem. In Te Gek Intiem vertellen Wannes Cappelle en Kristien Hemmerechts het liefdesverhaal van Wannes en Alda.
Hij groeit op in een traditioneel, katholiek gezin in Wevelgem. Zij kent een woelige jeugd in Reykjavik. Wanneer Alda naar
België komt ontmoeten ze elkaar. Wannes wordt smoorverliefd, maar weet niet dat Alda aan manische depressiviteit lijdt.
Te Gek?! Voor woorden. Tijdens Te Gek?! voor woorden betreden de auteurs Kristien Hemmerechts, meter van het project, Erik
Vlaminck, Bernard Dewulf en Chris De Stoop het podium. Zij brengen bestaand werk en nieuw materiaal dat speciaal voor deze
tournee geschreven is. Ook duizendpoot Pieter Embrechts is met zang en gitaar van de partij.
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Experimenten

Op het festival kan u naar hartelust experimenteren in

FOYER L of in de Rotonde.

Enkele voorbeelden:
De ‘Oeps reactie’ in het brein: hoe uw hersenen reageren op fouten? We stellen voor de normale hersenen reacties na de detectie
en de waarneming van response fouten te verklaren aan de hand van beide gedrag (reactie tijd en nauwkeurigheid) en standaard
elektrofysiologische metingen (EEG). Het opnemen van EEG tijdens het uitvoeren van simpele computer taken biedt de unieke
gelegenheid om het verwerken van ongewenste response fouten binnen de hersenen te belichten bij vrijwilligers. Fouten worden
normaal heel snel gepercipieerd door mensen en de doelstelling van onze demo is dus te bewijzen hoe rap en sterk de hersenen
reageren wanneer ongewilde fouten zich afspelen.
Neuropsychologie: hoe denken onze hersenen? De wetenschappers van het Labo voor Neuropsychologie willen u langs enkele hot topics
in de neurowetenschappen gidsen. Ze doen dat via vraag en antwoord: wist je ... dat hart- en vaatziekten een weerslag hebben op je
denkvermogen? Dat je met fMRI-onderzoek door de schedel heen iemands hersenen kan zien zwoegen? Dat je brein verbijsterend anders
kan gaan werken na een beroerte? Dat mannen en vrouwen hun grijze massa wel degelijk verschillend gebruiken? Geen ratten, geen
lijken. De neuropsychologie bestudeert hoe jouw hersenen werken, terwijl ze werken.
Experimental Games Casino. Welke breinnetwerken zijn actief bij het nemen van sociale beslissingen? Om deze vraag te beantwoorden
nemen proefpersonen deel aan zogenaamde ‘sociale games’. Het in beeld brengen van de hersenactiviteit van de proefpersonen, biedt
inzicht in het menselijke beslissingsvermogen. In deze sessie kunnen bezoekers zelf enkele spellen spelen die regelmatig
gehanteerd worden bij de studie van sociale beslissingen zoals het gevangenedilemma of het vertrouwensspel. Nadien worden ze
geïnformeerd over de voornaamste betrokken breinstructuren die ze zonet hebben gebruikt.
Brain-computer interface: van theorie tot praktijk. In deze demo wordt een echte opstelling van de P300 Brain-Computer Interface
(BCI) zoals besproken in de presentatie “Brain-Computer Interface: van Theorie tot Praktijk” getoond. Hier wordt beroep gedaan op
een vrijwilliger uit het publiek die na 12 minuten training een eerste test kan doen met het systeem. Na de trainingsfase kan de
persoon de interface gebruiken om woorden te typen door middel van zijn hersensignalen, maar eventueel ook om een aantal taken te
laten uitvoeren door een robotarm.
Een spraakherkenner die het brein nabootst. Spraakherkenning is een moeilijk probleem, en de huidige spraakherkenners zijn
gebaseerd op ingewikkelde wiskundige modellen die goed werken maar enkele beperkingen hebben. Een helemaal andere mogelijkheid om
een spraakherkenner te bouwen is te kijken naar hoe het menselijk brein spraak herkent. In het Reservoir Lab van de vakgroep
Elektronica en Informatiesystemen (ELIS) wordt onderzoek gedaan naar biologisch geïnspireerde modellen van (delen van) het brein
om hiermee ingenieursproblemen op te lossen zoals spraakherkenning. Naast een interactieve demo van onze eenvoudige spraakherkenner
tonen we ook de andere mogelijkheden van dergelijke patroonherkenners, namelijk de automatische detectie van epileptische
aanvallen.
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Leessalon
In het LEESSALON vindt u LUISTERPUNT, uitgeverij EPO en de magazines Psyche en Brein. U kan er ook Animated Minds en Modern
Living/ Neurotica series bekijken.
LUISTERPUNT is de bibliotheek voor personen met een leesbeperking, zoals bijvoorbeeld slechtzienden, blinden, mensen die
door een fysische oorzaak geen boeken kunnen vasthouden enzovoort. Luisterpunt maakt het voor deze mensen mogelijk toch op
een comfortabele manier boeken te lezen.

Ook EPO is aanwezig in het leessalon. EPO geeft jaarlijks een 35-tal boeken uit over politieke, economische, sociale,
sociaal-culturele, sociaal-psychologische en historische thema’s.

Het LEESSALON is tijdens het festival doorlopend en voor iedereen toegankelijk. Het bevindt zich in de
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FOYER L + 1.

Expo
De EXPO belicht het werk van een aantal organisaties en individuen die allemaal binnen de hersenwetenschappen actief zijn of
er banden mee hebben: Buddyproject Vlaanderen, Te Gek?!, Luisterpuntbibliotheek, Blindenzorg Licht en Liefde, Universitair
Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO), Breinwijzer vzw en Ghent Institute for Functional and Metabolic Imaging (GIfMI).
U kan hen tijdens het festival doorlopend ontmoeten in de BIBLIOTHEEK en het LEESALON.
Naast een artistieke is er ook een wetenschappelijke tentoonstelling waar u hersenen van dichtbij kan bekijken onder de vorm
van verschillende preparaten van hersenen op sterk water. Ook de evolutie van het brein en verschillende preparaten met
anomalieën van het menselijke brein zijn er te zien.
In de artistieke tentoonstelling kan u onder meer genieten van kunst uit de tentoonstelling ‘Uit het geheugen. Over weten
en vergeten.’ van het Museum Dr. Guislain, van fotografie (In Limbo, Martien van Beeck)) en film (Animated Minds, Modern
Living / Neurotica series van Han Hoogerbrugge) of u kan zich laten verrassen door de iLLUSIES van Technopolis.
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Organisatoren

I-Brain is een project dat tot stand is gekomen door de samenwerking van UGent promotoren Rik Achten, Paul Boon, Wim Fias,
Jan Verplaetse, Guy Vingerhoets en Breinwijzer vzw Eva De Vlieger en Virginie Ameye.
De Promotoren UGent
Deze zijn vertegenwoordigers van verschillende disciplines neurowetenschappen aan de UGent. Behalve Jan Verplaetse maken zij allen
deel uit van GiFMI. Jan Verplaetse is docent moraalfilosofie aan de rechtsfaculteit van de Universiteit van Gent en tevens initiatiefnemer
van The Moral Brain, een interdisciplinair team van wetenschappers die neuropsychologisch onderzoek bundelen en verrichten naar
hersenprocessen die moreel gedrag bij mensen mogelijk maken of immoreel gedrag helpen verklaren.
Het GIfMI of Ghent Institute for Functional and Metabolic Imaging, is een onderzoeksinstituut van de Universiteit Gent dat werd
opgericht in 2005 rond een interdisciplinaire samenwerking van de afdelingen neuroradiologie (Prof. Rik Achten, directeur),
neurologie (Prof. Paul Boon), experimentele psychologie (Prof. Wim Fias) en neuropsychologie (Prof. Guy Vingerhoets). Het GIfMI baat
een 3 tesla MRI scanner uit waar vooral functioneel onderzoek van de hersenen mee wordt uitgevoerd. Er is onderzoek naar het normale
functioneren van de hersenen met projecten rond cognitieve controle, gereedschapsgebruik, associatief leren, hemispherische
specialisatie en interactie, neurale aanpassing, numerische cognitie, sociale cognitie, neuroeconomie, etc... Tevens wordt fMRI
uitgevoerd in de studie van verschillende hersenaandoeningen zoals ondermeer migraine, hersentumoren, herseninfarct en taal,
epilepsie, dementie, ADHD, autisme, ... . Naast functioneel hersenonderzoek zijn er verschillende projecten die structurele,
fysiologische en metabole aspecten van de hersenen bestuderen.
Breinwijzer vzw is een onafhankelijke, pluralistische organisatie die het maatschappelijke belang van de neurowetenschappen onder
de aandacht wil brengen en het brede publiek in staat wil stellen mee richting te geven aan de maatschappelijke impact ervan.
Breinwijzer ijvert voor een open dialoog op voet van gelijkheidwaardigheid tussen het brede publiek, beleidsmakers en betrokken
experten.
In de raad van bestuur van Breinwijzer vzw zetelen Prof. Rik Achten (Neuroradiologie UZ Gent), Prof. Fred Brackx (Wiskunde analyse
UGent), Prof. Peter De Deyn (Neurologie Universiteit Antwerpen), Prof. Wim Fias (Exp. Psychologie UGent), Prof. Christophe Lafosse
(Neuropsychologie KULeuven / Hof ter Schelde revalidatiecentrum / Lessius Hogeschool), Dr. Ann Van Gysel (Algemeen directeur Flanders
Bio). Eva De Vlieger (wetenschappelijk medewerker neuro-ethiek en communicatie UGent), is afgevaardigd bestuurder.
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Praktisch

De openingsavond is vrijdagavond 5 maart 2010, een avond over muziek en kunst in het brein. Zaterdag en zondag overdag zijn er
tal van presentaties, experimenten en muziek. Zaterdagavond is er de grote Brain Show. Zondagmiddag is er het groot debat over
hersenwetenschappen in de maatschappij. Vrijdag overdag is er een exclusief programma voor scholen na reservatie.
Voor de rest van het festival kan niet worden gereserveerd. Eens de presentatie sessies zijn begonnen gaan de deuren dicht.
Het is een parallel programma dus wij raden u aan uw parcours op voorhand uit te stippelen. Voorkennis is niet vereist.
Het festival is gratis. Het volledige programma is te raadplegen op www.i-brain.be. Ter plaatse kan u een uitgebreide
programmabrochure verkrijgen. Het festival gaat door in MUZIEKCENTRUM DE BIJLOKE, J. Kluyskensstraat 2, te Gent.

Met de auto
Komende van de autosnelweg E17/E40 neemt u afrit Gent centrum. Volg alle richtingen, sla onder de brug van de autosnelweg
linksaf en volg richting Eeklo. U rijdt achtereenvolgens door de Sint-Lievenslaan, Citadellaan (links ziet u het Citadelpark
/ SMAK), Charles De Kerckhovenlaan, Godshuizenlaan (u rijdt de Bijlokesite aan uw rechterkant voorbij). Aan de eerste
verkeerslichten voorbij het stam (rechts voor u ziet u een klein parkje) rijdt u rechts de Louis Pasteurlaan in. Draai mee
naar rechts: dit is de Jozef Kluyskensstraat. De ingang van de campus Hogeschool Gent is tevens de ingang van Muziekcentrum
De Bijloke Gent. Parking Sint-Pietersplein is op wandelafstand.
Met het openbaar vervoer
Vanuit Gent Sint-Pietersstation:
Tram 4, 21 en 22, halte Bijlokehof.
Bus 6, halte Jozef Kluyskensstraat.

CONTACT
Rik Achten
i-brain woordvoerder UGent
Neuroradiologie UZ Gent
rik.achten@ugent.be
+32-(0)9-332.4071
Eva De Vlieger
i-brain & breinwijzer coördinator
info@breinwijzer.be
http://www.breinwijzer.be
+32-(0)496-297.107
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