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In mei komt het grootste én meest succesvolle wetenschapsfestival voor het 

eerst naar België!  

Wat is er beter dan één wetenschapscafé? Honderden wetenschapscafés die overal ter wereld 

tegelijkertijd de wetenschap vieren! Op 14, 15 en 16 mei 2018 - en voor de eerste keer ooit - neemt 

België deel aan het Pint of Science festival. Een jaarlijks festijn dat briljante wetenschappers 

samenbrengt in lokale cafés en bars om in een losse sfeer met het publiek te discussiëren over hun 

laatste onderzoek. De lezingen zijn toegankelijk voor een breed publiek en doen alle 

wetenschappelijke aspecten aan, van psychologie en humane wetenschappen tot technologie en 

astrologie. 

In België alleen al vinden, gedurende de drie dagen van het festival,  39 events plaats in Brussel, 

Brugge, Antwerpen, Gent, Leuven, Luik en Louvain-La-Neuve, en dit in drie talen (Engels, Nederlands of 

Frans).  

Pint of Science werd in 2014 opgericht in het Verenigd Koninkrijk om wetenschap toegankelijker te 

maken voor iedereen die geïnteresseerd is – ook  voor mensen zonder een wetenschappelijke 

achtergrond, en is blijven groeien. Het afgelopen jaar woonden 81.000 mensen Pint of Science bij, 

verspreid over 10 landen. Dit jaar nemen 21 landen deel over de hele wereld, waaronder België, waar 

meer dan 1.500 deelnemers verwacht worden.  

Het officiële programma van Pint of Science in België werd voorgesteld op het openingsevent op 17 

April in het ViaVia Café In Brussel. Belgische komiek, fysicus en wetenschapscommentator Lieven 

Scheire entertainde de meer dan 120 aanwezigen en gaf zo een voorproefje van wat er mag verwacht 

worden van het festival. De special guests waren:    

- Prof. Dieter Deforce van de Universiteit Gent, die demonstreerde hoe  DNA gebruikt wordt om 

misdaden op te lossen. 

- Prof. Ann Dooms van de VUB, die het publiek verbaasde met de wonderbaarlijke toepassingen 

van wiskunde op digitale afbeeldingen.  

- Prof. Emmanuël Jehin van de Universiteit Luik, die deel uitmaakt van het ‘TRAPPIST ONE’ team. 

Hij sloot het openingsevent af met een geanimeerde lezing over de ontdekking van 

aardachtige exoplaneten, een echt Belgisch succesverhaal. 

Contact voor de pers:  

Guillaume Corradino, Directeur, guillaume@pintofscience.be, 0486 82 14 26 

Céline Ballieux, Directeur, celine@pintofscience.be, 0478 23 83 89 



 

 

 

 

Opmerkingen voor editors: 

Pint of Science Belgium is een driedaags festival dat wetenschappelijke lezingen in lokale Belgische 

cafés organiseert. Mei 2018 wordt de eerste editie in België. Pint of Science werd in 2014 in het 

Verenigd Koninkrijk opgericht om wetenschappers en onderzoekers te ontmoeten in de ontspannen 

sfeer van een café en is sindsdien blijven groeien. Tegenwoordig vindt het elk jaar in mei plaats in 21 

landen over de hele wereld. 

Het programma van Pint of Science Belgium is te vinden op www.pintofscience.be.  

Foto's van het lanceringsevenement zijn te vinden op https://www.pintofscience.be/launchevent2018 

Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn 
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