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Välkommen till  
Populärvetenskap!
Universitetets uppdrag är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap och det är  
naturligt för oss att dela med oss av den kunskapen, även på detta sätt.

Vårt populärvetenskapliga program är därför öppet för alla och gör aktuell forskning 
och utvecklingsarbete tillgängligt för dig. Vi vill berätta om det vi gör och vi vill bjuda 
på vårt nätverk av intressanta kontakter.

Hösten 2014 uppmärksammar vi särskilt mötet mellan konst och teknik. Det är ofta i 
gränslandet som det nya och omvälvande föds och ny kunskap utvecklas. Nyskapande 
konstupplevelser liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner blir  
möjliga och vidgar vårt medvetande.

Du är varmt välkommen in i vår verklighet och till Vetenskapens hus!

Soy Lundqvist
Projektledare
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KVÄLLSFÖRELÄSNINGARKVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Ljuden som hjälper  
och ljuden som stjälper…
Vetenskapens hus
Tisdag 30 september kl 19.00

Saker i vår omgivning piper, ringer, spelar och låter. Det gäller allt från telefoner 
och datorer till mikrovågsugnar, tvättmaskiner och bilar. Hur och när ska de låta 
för att vi skall ha nytta av ljuden och inte bli störda? Arne Nykänen, forskare i 
Teknisk akustik vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur man designar ljud 
för att göra produkter enkla att använda, trevliga att höra och lätta att känna igen.

Art and Science
– A Brief History of Their Interrelation

Vetenskapens hus
Tisdag 7 oktober kl 19.00

 
In the popular imagination as well as in many of our intellectual institutions, art 

and science are often regarded as opposites with fundamentally incompatible goals 
and methods. Our stereotypes of the artist and the scientist make them appear 

almost intrinsically adversarial. Yet for all the hard divisions we construct, history 
reveals numerous instances when these distinct activities have been intricately  
connected. Both are now and have always been bound to technology in their 

pursuit. Both yield to and grow under societal and cultural influences. Both offer  
understanding about the worlds in which we have lived, the world we live now 

and the world(s) we may inhabit in the future. In this talk, Nyssim Lefford, 
senior lecturer in Audio technology at Luleå University of Technology, will explore 

some interrelated developments in art and science; discuss how cross-fertilization 
among the two has been encouraged; and also, suggest some ways that both art and 

science continue to mutually inform contemporary efforts to build knowledge.
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Musikens berättande  
funktioner i film
Vetenskapens hus 
Tisdag 14 oktober kl 19.00

Musik kan förhöja en filmupplevelse genom att gestalta stämningar och uttrycka 
känslor, det är de flesta överens om. Men är det allt som musiken gör? Vilka andra 
funktioner bidrar filmmusik med som gör att vi uppfattar och förstår en berättelse  
på ett särskilt sätt? Johnny Wingstedt, filmkompositör och forskare i Musikpro-
duktion vid Högskolan i Dalarna, berättar utifrån olika filmexempel om hur  
mycket av det vi tror att vi ser som egentligen styrs av det vi hör.

KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Dirigering 
– en ledande fråga

Vetenskapens hus
Tisdag 21 oktober kl 19.00 

Petter Sundkvist, dirigent och professor i Orkesterdirigering vid Luleå tekniska 
universitet, säger att dirigering är ett hantverksyrke där kunskapen traditionellt 

förmedlats i ett mästare-lärling förhållande. Hur kan man då, vid universitetet idag, 
utbilda sig till dirigent inom ramen för de konstnärliga utbildningarna vid Luleå 

tekniska universitet? Vad har dirigering för likhet med uråldriga kampsporter från 
fjärran östern och hur är det med uppfattningen om dirigenten som en despot,  

stämmer det verkligen?
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Genom slott, koja och helvete 
– om stråkens förmåga att gestalta och 
 en stråkmusikers ständiga sökande

Vetenskapens hus 
Tisdag 28 oktober kl 19.00

Thomas von Wachenfeldt, forskarstuderande i Musikpedagogik vid Luleå tekniska 
universitet, har rört sig friktionsfritt mellan olika musikaliska landskap. Resan tog sin 
början i den svartaste av metall och via traditionell spelmansmusik gick vägen till äldre 
konstmusik. Idag varvas forskarutbildning med uppdrag som studiomusiker och ton-
sättare/arrangör. Bland de artister han samarbetat med genom åren märks bland annat 
Åsa Jinder, Yohio, Black Jack, Entombed och Grave.

KVÄLLSFÖRELÄSNINGAR

Infrastrukturens estetik 
– teknikanläggningar i ett  
efterindustriellt samhälle

 
Vetenskapens hus 

Tisdag 4 november kl 19.00
 

Norrlands och Sveriges välstånd bygger till stor del på den snabba och effektiva 
industrialisering som skedde under 1900-talets första hälft. Då var kraftverk, el-

ledningar, ställverk och andra anläggningar symboler för ett samhälle på frammarsch. 
Som maktuttryck och framtidsbilder var de lika betydelsefulla för kungen som för 
arkitekter och finansiärer. Men vad är de värda idag när utvecklingsvågen snarare 

drivs på av tjänster och konsumtion, på en global marknad? Björn Ekelund, fors-
kare i Arkitektur vid Luleå tekniska universitet, ger både ett historiskt perspektiv och 
en framåtblickande vision av hur infrastrukturens estetik har förändrats och behöver 

återanpassas till samtiden.
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VETENSKAPSLUNCHER

Musikaliska rum
– en förutsättning för inspelning

av sköna toner

Vetenskapens hus 
Onsdag 1 oktober kl 12.00 

Sedan drygt 100 år har vi kunnat registrera ljud för att sedan återge. Fonograf 
och grammofon, CD-spelare och webbtjänster är alla utryck för vår drivkraft att 

lyssna på inspelade ljud, ofta i form av musik framförd i olika lokaler. Påverkar 
inspelningsrummet hur musikerna spelar och vilken betydelse har rummet för 

den inspelningsteknik som används, hur låter resultatet? Jan Berg, forskare i 
Ljudteknik vid Luleå tekniska universitet, berättar om hur samspelet mellan rum, 

musik och teknik fungerar och hur det används vid musikinspelning.

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.

Dans, opera och robotik
Vetenskapens hus 
Onsdag 24 september kl 12.00

Ny teknologi öppnar för möjligheter att besjäla robotar med röst och rörelse.  
I en serie koreografiska verk undersöker koreografen Åsa Unander-Scharin, 
forskare i Musikalisk gestaltning vid Luleå tekniska universitet, mänskliga kvali-
teteter och emotionella uttryck hos dansande robotar och sjungande marionetter

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.
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VETENSKAPSLUNCHER

Datadriven konst  
och interaktionsteknik
Vetenskapens hus
Onsdag 8 oktober kl 12.00

Hur kan datorprogram användas för att skapa nya typer av konst, digitalt och 
fysiskt? Peter Parnes, professor i Distribuerade datorsystem vid Luleå tekniska 
universitet, diskuterar hur programmering med start på 1980-talet användes 
inom demoscenen, hur konstverk kan skapas kollektivt över Internet, hur  
interaktiv konst och interaktion i hemmet kan förmedla känslor och hur  
modern teknik kan användas för att skapa nya typer av konstverk.

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.

Rumsakustikens magi!
Vetenskapens hus

Onsdag 15 oktober kl 12.00

Rumsakustik handlar om hur vi upplever olika ljud i olika miljöer. Vad är det 
som gör att upplevelsen i vissa lokaler är starkare än i andra? I grunden hand-
lar det om hur ljudet sprids, reflekteras och absorberas i lokalen. Det gäller att 

anpassa detta efter det syfte som lokalen har, en konsertsal fungerar till exempel 
sällan bra för tal. Roger Johnsson, forskare i Teknisk akustik vid Luleå tekniska 

universitet, diskuterar fenomenet.

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.
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VETENSKAPSLUNCHER

The never before heard…
Vetenskapens hus
Onsdag 22 oktober kl 12.00

João Segurado, PhD student in Music Performance at Luleå University of 
Technology, will present his project which is based on research related to the 
new organ in Studio Acusticum. The main goal of the research is to analyse the 
process of the voicing whilst focusing on the interaction between the musician 
and the voicer. The influence of new instrument, in this case the new organ, and 
how it affects the musicians’ creative process such as improvisation, composition 
and interpretation, are considered and taken into account. Hence, the musi-
cian can also be considered a tool, much like the voicer, both influencing one 
another.  

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.

Är starkast alltid bäst
– varför låter det olika starkt i radion?

Vetenskapens hus
Onsdag 29 oktober kl 12.00

Har du någon gång slängt dig över fjärrkontrollen för att ljudnivån plötsligt 
förändrats? Skillnader i upplevd ljudnivå har länge varit ett problem i både 

radio och TV. Det finns en förklaring, och det finns en lösning säger Jon Allan, 
forskarstuderande i Ljudteknik vid Luleå tekniska universitet. Vad har hänt med 
CD-skivan när regeln ”starkast är bäst” fått råda? Exempel kommer att visa att 

dagens musikproduktioner ibland, märkligt nog, har mindre dynamiskt omfång än 
en dammsugare. 

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.
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VETENSKAPSLUNCHER

Framtidens designer
– i gränslandet mellan konst och teknik

Vetenskapens hus
Onsdag 5 november kl 12.00

Design är ett ämnesområde och även en kompetens som knyter samman konst 
och teknik, genom förståelse av sambandet mellan funktionalitet och estetik. De 
mänskliga sinnena uppfattar och tolkar vår omvärld. Kunskap om upplevelsen i 
våra tolkningar blir därför allt viktigare för att kunna skapa lösningar och situa-
tioner som vi förstår och upplever som tillfredsställande. Åsa Wikberg-Nilsson, 
forskare i Industridesign och Maria Ahlqvist Juhlin, forskare i Mediedesign, 
båda vid Luleå tekniska universitet, beskriver ämnesområdet Designvetenskap 
och forskningsprojektet Senses Labs, med syfte att utforska design med fokus på 
människans sinnliga upplevelser. 

Lunch kan köpas på restaurang Uni:k och tas med in i föreläsningssalen.

Dansande robotar   
och sjungande marionetter

Vetenskapens hus
Veckorna 39-40

Fem koreografiska verk av Åsa Unander-Scharin, forskare i Musikalisk 
gestaltning vid Luleå tekniska universitet, i form av video med dansande och 

sjungande robotar.

ROBOT- OCH DANSVIDEO
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FILOSOFISKA SAMTAL

Filosofiska samtal
Vetenskapens hus 
n  Onsdag 3 september kl 18.00  
n  Onsdag 1 oktober kl 18.00
n  Onsdag 5 november kl 18.00 
n  Onsdag 3 december kl 18.00

Spännande diskussioner, intellektuella utmaningar och mer välgrundade svar på 
livets stora frågor? I ett filosofiskt samtal försöker man gemensamt besvara en 
viss fråga, genom att pröva olika idéer och presentera argument för och emot 
olika ståndpunkter. Frågan väljs tillsammans vid varje tillfälle. Filosofin omfattar 
områden som vetenskapsteori, etik samt kritiskt tänkande och behandlar frågor 
om till exempel kunskap, värden och begrepp. Samtalen leds av filosofilärare från 
Luleå tekniska universitet.

Målgrupp: 15-25 år, men alla åldrar är välkomna!

Arrangemangen är gratis och kräver ingen bokning. 
Reservation för ev förändringar.

Upplysningar:
Luleå tekniska universitet,  
Soy Lundqvist, tel. 0920-49 16 06

För eventuell lunchbeställning kontakta Restaurang Uni:k, 
boka.vetenskapenshus@unikcafe.se

Se även vår hemsida för aktuell information:  
www.ltu.se/popularvetenskap
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Besöksadress:  
Universitetsområdet,  
Porsön, Luleå

Postadress:  
Luleå tekniska universitet, 
971 87 Luleå

Tel 0920-49 10 00 
Fax 0920-49 13 99

ltu.se
 

Foto: Karl William, Åke E:son Lindman, Linus Jonsson, 
Roger Johnsson, Elias Lindén och Jan Berg
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9,5 tim.

Polcirkeln

3,5 tim.

Filipstad


