Dot-to-Dot
Jokerweek 2017
23 maart - 31 maart
Technicum
OPGAVE GEDACHTENSTROOM

experimenten, sfeervolle straatoptredens, boeiende lezingen en debatten tot rondleidingen,
kinderworkshops en wetenschapsshows: het wordt een unieke dag vol beleving en
ontdekking, die wordt afgesloten met een groots optreden op het Sint-Pietersplein!
Alle 11 faculteiten van de UGent dragen hun steentje bij. Vanuit de diverse
wetenschapstakken wordt een programma uitgewerkt rond het thema ‘maatschappelijke
relevantie’. Universiteit en de samenleving zijn er steeds meer voor elkaar, door elkaar en
met elkaar. Deze positieve en wederzijds inspirerende verwevenheid zal op vele manieren
zichtbaar en voelbaar maken.
Het parcours ligt op de as tussen Het Pand en de Plantentuin.

De Context:

UGENT 20.0

Op 8 oktober viert de UGent haar 200-jarig bestaan met een evenement in de stad. Langs
alumni en UGent-community
gaan zich
op 8 oktober
in ental
aan de
het parcoursProfessoren,
van destudenten,
Plantentuin
tot aan het
Pand
zullen
van workshops,
stad tonen. En niet alleen aan Gent, bij uitbreiding toont UGent zich aan heel het land. Want
experimenten,welezingen,
debatten…
georganiseerd
worden.
De
universiteit
toont hiermee
hopen bij ‘Iedereen UGent!’ zo’n tienduizend bezoekers te verwelkomen.
haar intellectuele arbeid en maatschappelijke relevantie aan een groot publiek.
Vakoverschrijdend, interdisciplinair en bovenal fris, prikkelend en verrassend.

Het programma:

Aanzet met een Radio 1 uitzending op de site van de UGent,
Om 12 uur
-

Opening in het bijzijn van de rector.
Start activiteiten rond kennis en cultuur op een as van de Plantentuin tot aan Het
Pand.

Om 18 uur
-

Sluiten de UGentgebouwen
Muzikale stoeten gaan naar het Sint-Pietersplein.
Show met Pascale Platel, Wouter Deprez, Sioen, Etienne Vermeersch en vele
anderen. Wim Opbrouck geeft ook een meezingfinale waarbij ook de fanfares en
de koren het podium bevolken.

Mobiele website om het hele parcours ontdekken.
Signalisatie helpt je doorheen de gebouwen.
Brochure die je wegwijs maakt in de programmatie.
Stempels voor een gadget af te halen op het Sint-Pietersplein.

Een greep uit het aanbod tussen 12:00 en 18:00:

-

-

Pand: Open voor een hapje en een drankje
Stadshal: Boekenmarkt van de fac. L&W, pol en soc Economie en Bedr. schaken
en wiskunde puzzels…
Vooruit
o UGentx (13:00 tot 16:30 )
o Science slam (17:00-18:00)
UFO van 12:00 tot 18:00: Kennis voor dummies. Algemene thema’s worden
uitgelegd in hapklare lessen van 50 minuten.
Brug: Open voor een hapje en een drankje
Blandijn: Verhalencarrousel. Dit zijn voorleessessies voor volwassenen (en
kinderen).
Therminal: Een duurzaamheidstraject” De ingenieurs zorgen voor een
repaircafé.
Sint Pietersplein: foodtrucks van oa student-ondernemers
Ledeganck: Wetenschapspaleis met chemieshow, simultaan
Open plakken langs het parcours: “Speakers corner”.
In elke locatie van 14:00-17:00: “Science consultants”: sessies met science
consultants over seks, opvoeding, voeding, sporten
In elke faculteit:
o lezingen en debatten over bijvoorbeeld werkbaar werk, leerstoornissen…
o tentoonstellingen
o meer dan 20 originele kinderworkshops plaats..
o labo’s zullen openstaan bijv. IPEM in de De Krook
o Demonstraties
Algemeen:
o wetenschapsmarkten
o publieksonderzoek
o films
o Rondleidingen en wandelingen
o Bezoek aan het patrimonium

PROGRAMMA
Ontdek het hele jaar door
een feestelijk programma rond
de impact van de UGent op
de maatschappij.

200 JAAR UGENT BINNEN
EN BUITEN DE STAD GENT
In samenwerking met verschillende
organisaties wordt de 200ste
verjaardag van de UGent ook gevierd
op talrijke evenementen in de stad
en ver daarbuiten.

INFO
Wil je meer info over het
programma? Of heb je interesse om
onze initiatieven te ondersteunen en
mee te bouwen aan onze toekomst?
Laat het ons weten!
200.ugent.be
200@ugent.be
#ugent200

Ufo

Gent

Het Pand

11.03

23.03

23.03

23&24.03

24.03

24.03

WETENSCHAPSWEDSTRIJD
‘CORSICA – STARESO’

GROOT DICTEE

STUDENTENFEEST
Een feest voor de universiteit,
dat is natuurlijk ook een feest voor
de studenten. Kom meevieren op
een groots studentenfeest aan
de vooravond van Dies Natalis.

DIES NATALIS EN
UNIVERSITAIRE HYMNE

FOTOBOEK

200 jaar UGent, dat brengt een
rijke woordenschat met zich mee.
Toon jouw kennis van onze taal
tijdens een speels dictee.

INTERNATIONALE
RECTORENMEETING
Ontmoeting van een honderdtal
internationale rectoren.

Uitreiking van de institutionele
eredoctoraten, gevolgd door de
première van de universitaire hymne.

Wedstrijd (UGent en ULg)
voor scholieren over mariene
wetenschappen en oceanografie.

STAM

Stadsmusea en
Sint-Baafskathedraal

05.10.17
28.03.18

05.10.17
28.03.18

TENTOONSTELLING ‘STAD EN
UNIVERSITEIT SINDS 1817’
Kom te weten hoe de universiteit
en de stad samenleven: gisteren,
vandaag en morgen.

OUT OF THE BOX
Op verschillende Gentse
culturele locaties prikkelen
UGent-collectiestukken tot reflectie.

01.10
‘UIT DE IVOREN TOREN.
HET MAATSCHAPPELIJK
ENGAGEMENT VAN DE
UNIVERSITEIT GENT SINDS 1817’

Aula en Opera Gent

Ontdek de geschiedenis en de
diversiteit van de universiteit door een
caleidoscoop van 200 voorwerpen.

Tussen Gent en Luik

Bozar, Brussel

Watersportbaan

16.09

16.05

07.04

WILLEM I FIETSTOCHT

JUBILEUMCONCERT

Haal mee de historische band aan
tussen Gent en Luik tijdens een
symbolische fietstocht van 200 km.

Concert door de koren en orkesten
van de UGent en de ULg om de
gezamenlijke oprichting te vieren.

Gent en Luik

Gent

INTERNATIONALE
ROEIREGATTA
Roeiwedstrijd met meer dan
200 universitaire teams.

DE
UNIVERSITEIT GENT
VIERT HAAR 200STE
VERJAARDAG!
Op 9 oktober 1817 opende onze
universiteit in de Troonzaal van
het Gentse Stadhuis. In 2017 vieren
we dat historische moment met alle
studenten, medewerkers, alumni,
en al wie met de UGent verbonden is.

Historisch boek dat ons meeneemt in
het collectief geheugen van de UGent.

20.0:
EEN GESCHIEDENIS
VOL TOEKOMST
Gent

Gent

Aula

08.10

08.10

09.10

08-11.11

21.12

IEDEREEN UGENT!

STUDENTENGALA
Iedereen UGent, maar vooral de
studenten tijdens de feestelijke
afsluiter van deze dag.

SANTANDERGROEP
IN GENT EN LUIK

UNIVERSITY FOR YOU

Van wetenschapsfestivals tot
straatoptredens, van geleide bezoeken
tot interactieve demonstraties:
een unieke UGent-dag vol beleving en
ontdekking!

VIERING STICHTINGSDAG
EN OPENING ACADEMIEJAAR
2017-2018
Duik 200 jaar terug in de tijd en
herbeleef de stichtingsdag:
‘9 oktober 1817 anno 2017’.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van
rectoren en vertegenwoordigers.

Symposium rond de
maatschappelijke relevantie en
impact van een universiteit.

DOORHEEN
2017
THEMARONDLEIDINGEN
Benieuwd naar het rijke UGent-patrimonium?
Neem dan deel aan één van de vele
themarondleidingen en - wandelingen.

POSTZEGEL EN EUROMUNT
Ter gelegenheid van de 200ste verjaardag lanceert
BPost een postzegel en slaat de Nationale Bank
van België een exclusieve twee-euromunt.

De geschiedenis van de UGent is
gebouwd op onze maatschappelijke
impact. Deze bijzondere verjaardag
is dan ook een symbolisch
scharnierpunt: we blikken niet enkel
terug op onze rijke geschiedenis, maar
kijken vooral vooruit en stellen ons
de vraag welke rol we als universiteit
in de toekomst willen spelen. 2017
is hét uitgelezen moment om die
vooruitblik vorm te geven. UGent 20.0
is niet de UGent van vandaag, niet
de universiteit van morgen, het is de
Universiteit van de Toekomst.

Deeltraject 1:

DE GEDACHTENSTROOM

Opdracht:

Bedenk strategieën om een ‘gedachtestroom’ waarneembaar te maken
langsheen het parcours. De opdracht zet in op een aantal deelaspecten.

Hoe maak je het onzichtbare waarneembaar?

De vraag om een ‘gedachtestroom’ waarneembaar te maken appelleert aan de
intellectuele arbeid die aan een universiteit verricht wordt. Deze intellectuele arbeid is in
principe onzichtbaar en immaterieel. Het gaat om gedachten, uitgedrukt in woorden op
conferenties en in auditoria, via lezingen, seminaries, debatten. Wetenschappelijke
papers, monografieën, tentoonstellingen… maken deze arbeid enigszins concreet en
extern zichtbaar. Vandaar ook dat outputindicaties vaak gebruikt worden om de
productiviteit (en dus kwaliteit?) van een universiteit te meten. Maar hoe maak je de
intellectuele arbeid aan de universiteit zichtbaar? Hoe kunnen ‘gedachten’ door de
stedelijke ruimte ‘stromen’?
Welke rol speelt het parcours en de wandeling?

Het parcours tussen het Pand en de Plantentuin is slechts een lijn op de kaart. Het
verbindt een aantal belangrijke polen van het universitair patrimonium (denk maar aan
het Pand, de Aula, de het Plateaugebouw, de Brug, het UFO, de Blandijn, de Ledeganck).
Op 8 oktober, met het organiseren van evenementen langsheen het vooropgestelde
parcours, pretendeert deze denkbeeldige lijn een tijdelijke eenheid. Gedurende die dag
wordt het parcours “zichtbaar” en eigent het zich een identiteit op. In welke mate wordt
deze as voelbaar wanneer hierop een ‘gedachtestroom’ verbeeld wordt? Merkt men dat
men plots op de as zit? Of ernaast? Welke impact heeft de interventie op het ervaren van
dit parcours als eenheid? En laat de interventie al dan niet sporen na die het tijdelijke
evenement (en ook de as?) later in herinnering brengen?
Welke vorm neemt de gedachtestroom aan?

De gedachtenstroom maakt de intellectuele arbeid aan de universiteit waarneembaar
langsheen een bepaald parcours. Getekent dit ook dat dit via het visuele gebeurt? Of kan
de gedachtenstroom ook auditief zijn? Neemt de gedachtenstroom fysieke vorm aan? Of
blijft deze digitaal? Is het parcours waarneembaar aan de hand van punctuele
signalisatie? Of is er een continuïteit langsheen de wandeling? Hoe is de verhouding tot
de universiteitsgebouwen langsheen het parcours?
Corporate branding vs. Architectuur

Het zichtbaar maken van een gedachtenstroom staat sterk in het teken van
communicatie. Met deze (visuele, auditieve, digitale…) gedachtenstroom toont de
universiteit zich aan de bezoekers. Het ‘beeld’ van de universiteit wordt expliciet
gemaakt. Dergelijke opdracht sluit eerder aan bij de competenties van reclamebureaus
die met een team van grafisch ontwerpers, communicatie-managers en dergelijke meer
een imago (lett. beeld) voor een bedrijf vormgeven. Wat gebeurt met deze opdracht
wanneer de vraag gesteld wordt aan architectuurstudenten? Welke specifieke
competenties spelen plots mee? Wat gebeurt er met deze opdracht wanneer deze
vastgepend zit op een bepaalde locatie? Welke rol speelt de ruimte en de gebouwde
omgeving in het beantwoorden van deze vraag?

Werkwijze:

Er wordt gewerkt in groepen van 5 studenten.
Format:

De strategie wordt dagelijks gepresenteerd ahv collages op een onderlegger van 60cm x
60 cm.
Weekplanning:

Do 23.03

17h30 Opgave en lezing in Auditorium A

Zo 26.03

Eerste werkmoment

Ma 27.03
Di 28.03
Woe 29.03
Do 30.03

Begeleiding en werkmoment - om 18h presentatie resultaten
Begeleiding en werkmoment - om 18h presentatie resultaten
Begeleiding en werkmoment - om 18h presentatie resultaten
Begeleiding en werkmoment - er wordt doorgewerkt tot 00:30
Tegen 18h groepsnummer, namen groepsleden, titel en begeleidende
tekst (max 150 woorden) doorsturen naar jokerweek2017@gmail.com.

Vrij 31.03

voor 13h maquette voor tentoonstelling binnenbrengen in het UFO
17h opening tentoonstelling

Materiaal:

-

Plan van Gent – Percelen en gebouwen (dwg)
Plan van Gent – Percelen en wegen (dwg)
Luchtfoto van parcours

