Pressinbjudan till invigning av ”Kemi med Alfons Åberg”
Hasselbladstiftelsen, Chalmers och Alfons Åbergs Kulturhus stödjer ett kemiprojekt på
Alfons Åbergs Kulturhus som kommer att pågå tre veckor i höst och tre veckor i vår.
Projektet vill skapa en positiv bild av kemiämnet, ge möjlighet till interaktion och testa-på
aktiviteter samt stärka lärarna i deras roll som inspiratörer till eleverna. På längre sikt
skulle projektet kunna bidra till att öka antalet ungdomar som söker sig till kemistudier
på högre nivå.
I samband med detta bjuder Alfons Åbergs Kulturhus in dig till invigningen med föreläsare och
mingel i våra härliga lokaler i den gamla fröhandeln i Trädgårdsföreningen. Du kommer att få
lyssna till intressanta talare som tar upp vikten av interaktion mellan barn, forskning och
näringsliv och även få en förhandsvisning av experimenten, som är av ett lite annorlunda slag - i
”Kemi med Alfons Åberg” får nämligen barnen själva agera molekyler!
Möt näringslivet och 6-åringarna denna dag. Dagens program är följande:
10:30 – 11.00
11.00 – 11.05
11.05 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 11.35
11.35 – 12.00

Förhandsvisning av experiment – exklusivt för journalister
Öppning, Anna Forsgren, VD Alfons Åbergs Kulturhus.
Skulle Alfons bli en bra Chalmerist? Tal av Leif Åhman, prefekt vid
institutionen för kemi och kemiteknik, Chalmers.
Molekyldans, ett annorlunda sätt att lära sig kemi. Tal av Per Thorén,
projektledare, Chalmers.
Invigningstal av Christina Backman, vd, Hasselbladstiftelsen.
Testa själv – kul experiment för alla.

”Kemi med Alfons Åberg” är ett projekt i samarbete med Chalmers, Hasselbladstiftelsen och
Alfons Åbergs Kulturhus. Veckorna syftar till att öka barnens nyfikenhet och kunskap kring läran
om naturkunskap och kemi.
Media är välkomna att närvara.
Dag:
Tid:
Plats:

torsdag 12 november
10.30 ankomst
Alfons Åbergs Kulturhus, Trädgårdsföreningen i Göteborg

Förhandsanmäl till: Lisa Ödman, lisa.odman@alfonskulturhus.com tel 0705-10 24 30

Alfons Åbergs Kulturhus
Alfons Åbergs Kulturhus är en icke vinstdrivande stiftelse som driver ett kreativt kulturhus för
barn och deras vuxna. Här kan nyfikna barn leka, busa, klättra och upptäcka i ett hus fullt med
finurliga saker. Dagliga programpunkter erbjuds inom t ex barnteater, gestaltning, läsning, matte
och NO. På Alfons Åbergs Kulturhus finns höghuset som Alfons bor i, hans vardagsrum, läskiga
monstret, helikoptern och förstås Millan, Mållgan, farmor och mycket mer. De vuxna kan slå sig
ner i läshörnan, ta en kopp kaffe och en bulle, surfa fritt på vårt Wi-Fi eller låtsas vara Alfons
pappa eller farmor. På vägen hem kan man köpa med sig något roligt från butiken. För mer
information se alfonskulturhus.com
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