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n de Paradisolezingen 2017 nemen topwetenschappers ons met zevenmijlslaarzen in acht
stappen mee door de levensloop van de aarde. Van de Oerknal naar de elementaire bouwstenen
van het heelal, van complexe moleculen tot het eerste leven, van aap tot mens tot homo technologicus, en uiteindelijk tot kunstmatige intelligentie. De serie behandelt in vogelvlucht het ontstaan
van leven in ons heelal en ‘de evolutie van alles’.

I

(1) 5 februari

Prof. dr. Stan C.M. Bentvelsen hoogleraar Collider Physics Universiteit
van Amsterdam, directeur Nikhef
Van oerknal naar elementaire bouwstenen en krachten van ons universum
(2) 19 februari Prof. dr. A.G.G.M. (Xander) Tielens hoogleraar fysica en chemie van de
interstellaire ruimte Universiteit Leiden, winnaar Spinoza-premie 2012
De kosmische oorsprong van het leven
(3) 12 maart
Prof. dr. Marileen Dogterom hoogleraar bionanoscience TU Delft,
Physicaprijs 2015
Het simpelste leven
(4) 2 april
Prof. dr. Steph B.J. Menken emeritus hoogleraar evolutiebiologie
Universiteit van Amsterdam
Van apen en mensen, de dingen die voorbij zijn gegaan: evolutie van de mens
(5) 23 april
Prof. dr. Joop Goudsblom emeritus hoogleraar sociologie, Universiteit
van Amsterdam
Mensen en vuur
(6) 14 mei
Prof. dr. ir. Peter-Paul C.C. Verbeek hoogleraar filosofie van mens en techniek,
Universiteit Twente
Homo technologicus
(7) 28 mei
Dr. Marleen M.G. Kamperman universitair hoofddocent polymeerchemie,
Wageningen UR
Vliegen als een vogel, lijmen als een kokerjuffer – de natuur als uitvinder
(8) 18 juni
Prof. dr. Harry M. Buhrman hoogleraar computerwetenschappen Universiteit
van Amsterdam, Centrum wiskunde & informatica, directeur QuSoft
Kunstmatige intelligentie en quantumcomputers: nemen de computers
het straks over?

GRATIS DRANKJE
NA AFLOOP VAN
DE EERSTE LEZING

»

De lezingen vinden plaats op zondagochtend in Paradiso, Weteringschans 6, Amsterdam, van 11.00
tot 13.00 uur. Kaarten kosten € 12,–. Vrienden van v&s en vpro-leden betalen € 10,–. Studenten € 5,–.
Informatie en kaartverkoop Verstegen & Stigter, 0344 769 139 of via www.verstegenstigter.nl.
De Paradisolezingen worden georganiseerd door Verstegen & Stigter culturele projecten en Paradiso en worden
mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van vsnu, nemo Science Museum, Koninklijke Nederlandse Akademie
van Wetenschappen, Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Museum Boerhaave en vpro.

vormgeving: studio casper klaasse

gratis drankje na afloop van de eers

