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Na ja ar 2017

Studium Generale
Zet aan tot denken.

P o d i u m vo o r k e n n i s & r e f l e c t i e
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Welkom bij
Studium
Generale

Postadres

Contact

Studium Generale
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht

Website: www.sg.uu.nl
E-mail: info@sg.uu.nl
Telefoon: 030-253 2436

Studium Generale stelt prikkelende vragen en
zet aan tot denken. We zijn er voor academische
verbreding en verdieping, naast je studie of
werk. In discussies, lezingen, talkshows en
blogs koppelen we wetenschap aan actuele
maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan voorbij
de grenzen van disciplines en de waan van de dag.
Bij ons ontmoeten wetenschappers, studenten en
andere nieuwsgierige mensen elkaar, op zoek naar
nieuwe vragen, antwoorden en perspectieven.

Locaties

Leren op niveau dus en nadenken omdat het leuk
is! Voor wie niet houdt van zwart-wit-denken.
Iedereen is welkom en toegang is gratis.

Academiegebouw
Domplein 29
3512 JE Utrecht

Hofman Café
Janskerkhof 17a
3512 BM Utrecht

Filmtheater ‘t Hoogt
Hoogt 4
3512 GW Utrecht

TivoliVredenburg
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht

Green Office Utrecht
Heidelberglaan 8 (0.44)
3584 CS Utrecht

Winkel van Sinkel
Oudegracht 158
3511 AZ Utrecht

Voorwoord

Feit en fictie is daarom het thema van de tweede
editie van het Betweter festival. Verder onderzoeken
we komend seizoen de beloftes van technologie en
bespreken we tegendraadse ideeën om de wereld
anders te organiseren. Dat je van fictie veel kunt
leren, blijkt als onderzoekers populaire tv-series
bespreken. En met leden van de Utrecht Young
Academy kijken we naar films over de strijd om de
waarheid.

Verantwoord
fact-snacken
Wie een boodschap onder de aandacht wil brengen,
moet zijn best doen. Zeker als het om wetenschap
gaat. Dus wordt genuanceerd onderzoek vertaald in
catchy soundbites. Als je niet uitkijkt, gaan die soms
meer over fictieve beloftes dan over de feiten zelf.
Niet dat er iets mis is met fictie. De Utrechtse
hoogleraar Maarten Hajer ziet het zelfs als de taak
van universiteiten om mensen naast feiten, ook
dromen te geven. Want om de wereld beter te maken,
moet je er een beeld bij hebben.

Maud
Radstake

Jessie
Waalwijk

Laura
Mol

Kennis en verbeelding, feit en mening, waarheid
en overtuiging. Geen tegenstellingen, maar prima
combinaties. Ook lekker met een bak popcorn erbij.
Maud Radstake
Directeur Studium Generale

Rick
Berends

Erwin
Maas

Gary
Sheikkariem
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SEP

Uitfeest: Een ongekende
elite

15
OK T

Alles Kids: Komen
probleemjongeren alleen uit
moeilijke wijken?

Dit najaar kun je op twee zondagen je kennis bijspijkeren
tijdens het Culturele Zondagen College, een samenwerking
tussen Culturele Zondagen en de Universiteit Utrecht. Over
unieke levensverhalen en jongeren in probleemwijken.

Se p – O k t
Tijd & pl a at s zie sg .uu. nl

Het archief zit vol bijzondere verhalen.
Dr. Ellen Neslo (UU) ging op zoek naar
haar voorouders en ontdekte dat in
Paramaribo een vrije gekleurde elite
bestond, nog vóór de afschaffing van de
slavernij. Wie waren deze mensen? En
hoe verkregen ze hun vrijheid?

Vertonen jongeren minder probleemgedrag als zij verhuizen naar een
betere buurt? Volgens stadsgeograaf
dr. Jaap Nieuwenhuis (TU Delft) blijkt
niet de buurt of de persoonlijkheid van
jongeren bepalend te zijn, maar juist de
wisselwerking daartussen.
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Herman Philipse
in gesprek met . ..

Se p – Nov
Di 20.0 0 – 21. 3 0 uur
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a c t u e le t h

Ac ade m ieg e bou w
Aul a
SIB - U tr ec ht

Wie nu naar de wereld kijkt, ziet een geopolitiek mijnenveld.
De grens tussen Oost en West lijkt weer even hard als
tijdens de Koude Oorlog. De Syrische burgeroorlog heeft
de verhoudingen in het Midden-Oosten op scherp gezet,
en de EU is door interne onenigheid verzwakt. Simpele
oplossingen zijn er niet, de belangen te divers.
Journalisten weten als geen ander wat er speelt. Ze
houden voortdurend de vinger aan de pols, op zoek naar
antwoorden op complexe vragen. Wat zijn de drijfveren
achter het Russische buitenlandbeleid? Welke botsende
belangen voeden de spanningen in het Midden-Oosten? Is
verdere integratie van Europa noodzakelijk, ondanks het
gebrek aan democratische steun?
Prof. dr. Herman Philipse (Filosofie, UU) gaat in gesprek met
journalistieke zwaargewichten Caroline de Gruyter (NRC),
Pieter Waterdrinker (De Telegraaf) en Carolien Roelants
(NRC). Hoe ziet de wereldorde er over 10 jaar uit?

05
SEP

Wat bindt Europa?
Caroline de Gruyter
(Europa-correspondent)

03
OK T

Wat drijft Poetin?
Pieter Waterdrinker
(Schrijver en Rusland-correspondent)

28
NOV

Wat verdeelt het Midden-Oosten?
Carolien Roelants
(Midden-Oostenexpert)
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Se p – O k t
Wo 20.0 0 – 21. 3 0 uur
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Ac ade m ieg e bou w
Aul a
On de r de e l van c u r sus 20160 0 020
O pen sa menle v ingen en de k r acht va n
in s tituties

Minder migratie, meer emancipatie en nieuwe vormen van
democratie: de roep om maatschappelijke verandering is
groot. In deze serie laten we dwarsdenkers aan het woord
en gaan we op zoek naar alternatieven.
Na drie feministische golven is seksisme nog steeds
dagelijkse praktijk. Brengt het Twitterfeminisme daar
verandering in? Of er te veel migranten zijn hangt af van
de manier waarop je de effecten van migratie meet. Leiden
nieuwe methoden tot nieuwe conclusies? Mondjesmaat
experimenteert de overheid met het basisinkomen, maar
niemand durft de remmen los te laten. En democratie kan
directer met referenda, maar is dat wenselijk?

06
SEP

Dwarsdenkers en tegengeluiden
Prof. dr. Jan Willem Duyvendak
(Maatschappijwetenschappen, UvA)

04
OK T

Grenzen aan het internet (start 20.30)
Dr. Melanie Peters (Rathenau Instituut)
en Xander Bouwman (TU Delft)

13
SEP

Feminisme 3.0
Prof. dr. Maaike Meijer (Gender en
Diversiteit, UM) en Justine van de Beek
(Stellingdames.nl)

11
OK T

Eerlijk delen?
Prof. dr. Koen Frenken (Geowetenschappen, UU) en Daan Weddepohl (Peerby)

Wetenschappers, experts en opiniemakers spreken over
oude zorgen en nieuwe oplossingen. Wanneer zijn die
succesvol? Welke rol speelt geld en neoliberaal denken
daarin? En verliest elke stroming uiteindelijk aan kracht en
relevantie?

20
SEP

Beter voor dieren?
Mr. Janneke Vink (Rechtsfilosofie, UL) en
dr. Hans Hopster (Dierenwelzijn, WUR)

18
OK T

Democratie: geschikt/ongeschikt
Prof. dr. Tom van der Meer (Politicologie,
UvA) en Niesco Dubbelboer (Meer
Democratie)

27
SEP

De prijs van immigratie
Dr. Tamar de Waal (Rechtsgeleerdheid,
UvA) en dr. Jan van de Beek
(Demo-demo.nl)

25
OK T

Gratis geld
Rutger Bregman (De Correspondent) en
prof. dr. Ingrid Robeyns (Filosofie, UU)
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Future fixes
o g lo r y ?
N o te ch , n

SEP
07

Hacking global warming

SEP
21

Stop bugging!

Imagine a future where our crops are immune to diseases,
people communicate with their thoughts and we turn down
Earth’s thermostat. Technology makes it all possible. But are
we sure this is the right answer? How will it affect our future
lives? Four scientists discuss the promises and limits of
technological fixes.

Spraying sulphate into the air or storing
CO2 in the earth: there are shortcuts
to stop global warming. Innovation
scientist Dr Frank van Rijnsoever (UU)
discusses how we should assess these
technologies and gather support from
both citizens and scientists.

SEP
14

Superfood

SEP
28

The connected brain

Plants have their own mechanisms to
defend themselves against diseases and
pests. Plant pathologist Dr Ronnie de
Jonge (UU) is looking for ways to boost
this natural ability in order to create
super crops. Do we need this technology
to feed future generations?

Drinks are served during the Q&A.

Se p
Thu 17. 3 0 – 18 .15 H r s
G r e en O f fic e U tr ec ht
Ut recht Science Pa rk
UMC U tr ec ht

Malaria death rates have dropped to
half a million a year, but mosquitoes are
quickly adapting to our insecticides.
Good for them, but an ongoing
challenge for entomologist Dr Alexandra
Hiscox (WUR). Is there a solution that will
end this arms race for good?

Neuroscientist Prof Nick Ramsey
(UMC Utrecht) developed a device that
translates a paralyzed patient’s thoughts
into computer commands. What is
the full potential of such an interface?
Should we be worried about creating a
direct window to our thoughts?
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Filosofisch
Café
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SEP

De zin van schoonheid

14
NOV

Waarom ik van je hou

Filosofie is een manier van kijken naar de wereld. Schuif
aan en ontdek de aannames, argumenten en achtergronden
die schuilgaan achter de realiteit van alledag, zonder die uit
het oog te verliezen. Leer denken als een filosoof, scherp je
geest en geniet van columns en muziek.

Se p – Dec
Di 20.15 – 22.0 0 uur
Ho f m an
C a fé
Filoso fie UU & FUF

Wat mooi is voor de een, is lelijk voor
de ander. Dr. Chris Meyns (UU) en
dr. Tom Giesbers (UU) proberen de
onderliggende ervaringen te begrijpen.
Hoe zinvol is het te spreken van
‘schoonheid’ of wat ‘mooi’ is?

Liefde gooit je leven in de war of
brengt je juist dichter bij jezelf. Het is
geen rationele keuze, maar toch zijn
er redenen waarom je van een ander
houdt. Hoe ongrijpbaar is de liefde? Met
dr. Katrien Schaubroeck (UAntwerpen)
en dr. Annemarie van Stee (RU).

10
OK T

Mobiel met moraal

12
DEC

Meer dan wetenschap

Zelfrijdende auto’s zijn nog niet te
koop, maar de eerste dode is al
gevallen. Het confronteert ons met
ethische dilemma’s. Mag jouw auto een
voetganger aanrijden om jou te redden?
Is moraal te programmeren? Met dr. ir.
Jan Broersen (UU).

Vrije wil, moraal, religie: volgens het
‘scientisme’ zijn overal natuurlijke
verklaringen voor. Wetenschap als enige
en beste vorm van kennis. Maar volgens
dr. ir. Jeroen de Ridder (VU) zijn er ook
andere bronnen. Welke zijn dat? En hoe
betrouwbaar zijn ze?

Hacking global warming
Dr. Frank van Rijnsoever
Filosofisch Café: De zin van schoonheid
Dr. Chris Meyns & dr. Tom Giesbers
Feminisme 3.0
Prof. Maaike Meijer & Justine van de Beek
Superfood
Dr. Ronnie de Jonge
Science Café: Stress
Met o.a. dr. Angela Sarabdjitsingh
Beter voor dieren?
Mr. Janneke Vink & dr. Hans Hopster
Stop bugging!
Dr. Alexandra Hiscox
De prijs van immigratie
Dr. Tamar de Waal & dr. Jan van de Beek
The connected brain
Prof. Nick Ramsey
Betweter Festival
www.betweterfestival.nl

Movies & Science: Kumaré
Dr. Madelijn Strick
Wat drijft Poetin?
Pieter Waterdrinker & prof. Herman Philipse
Grenzen aan het internet
Dr. Melanie Peters & Xander Bouwman
Filosofisch Café: Mobiel met moraal
Dr. Jan Broersen
Eerlijk delen?
Prof. Koen Frenken & Daan Weddepohl
Vierkante ogen: Narcos
Dr. Martijn Oosterbaan
Alles Kids: Probleemjongeren
Dr. Jaap Nieuwenhuis
Democratie: geschikt/ongeschikt
met o.a. prof. Tom van der Meer
Vierkante ogen: Game of Thrones
Dr. Frank Brandsma
Science Café: Intelligentie
Met o.a. prof. dr. Evelyn Kroesbergen
Gratis geld
Met o.a. Rutger Bregman
Vierkante ogen: Orange is the new black
Dr. Annemarie Slotboom

Vierkante ogen: House of Cards
Dr. Wytze van der Woude
Movies & Science: 12 Angry Men
Prof. Elaine Mak
Filosofisch Café: Waarom ik van je hou
Met o.a. dr. Katrien Schaubroeck
Night of Descartes: Truth or Dare?
Met o.a. dr. Alice Dreger
Weapons of Math Destruction
Cathy O’Neil
Science Café: Slaap
Met o.a. dr. Linda van Laake
Wat verdeelt het Midden-Oosten?
Carolien Roelants & prof. Herman Philipse

Movies & Science: Merchants of Doubt
Dr. Daniel Oberski
Filosofisch Café: Meer dan wetenschap
Dr. Jeroen de Ridder

07 sep
do 17.30
12 sep
di 20.15
13 sep
wo 20.0 0
14 sep
do 17.30
18 sep
ma 20.30
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wo 20.0 0
21 sep
do 17.30
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wo 20.0 0
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02 okt
ma 19.0 0
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do 17.30

02 nov
do 17.30
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ma 19.0 0
14 nov
di 20.15
20 nov
ma 20.0 0
21 nov
DI 20.0 0
27 nov
ma 20.30
28 nov
di 20.0 0

04 dec
ma 19.0 0
12 dec
di 20.15

EN

EN

11

13

9

17

9

11

9

11

18

21

7

9

13

9

23

5

9

23

17

9

23

23

21

13

24

25

17

7

21

13

EN

EN

EN

EN

EN

EN

December

November

Oktober

Dwarsdenkers en tegengeluiden
Prof. Jan Willem Duyvendak

06 sep
wo 20.0 0

9

11

Wat bindt Europa?
Caroline de Gruyter & prof. Herman Philipse

05 sep
di 20.0 0

7

EN

Uitfeest: Een ongekende elite
Dr. Ellen Neslo

03 sep
zo N.N.B.

September

Hofman Café

Filmtheater ‘t Hoogt

Academiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Hofman Café

Filmtheater ‘t Hoogt

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Zie sg.uu.nl

TivoliVredenburg

Academiegebouw

Hofman Café

Academiegebouw

Academiegebouw

Filmtheater ‘t Hoogt

TivoliVredenburg

Green Office Utrecht

Academiegebouw

Green Office Utrecht

Academiegebouw

TivoliVredenburg

Green Office Utrecht

Academiegebouw

Hofman Café

Green Office Utrecht

Academiegebouw

Academiegebouw

Zie sg.uu.nl

Kijk voor meer informatie op
www.sg.uu.nl
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Science Café
Utrecht
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18
SEP

Dit najaar onderzoeken wetenschappers de werking van
stress, de (on)zin van intelligentie en het belang van slaap.
Laat je verrassen en praat mee in het slimste café van
Utrecht!

23
OK T

Se p – N ov
M a 20. 3 0 – 22.0 0 uur
Tivo liV r e den bu rg
C a fé He t Gege v en Pa a rd

Intelligentie
Intelligentie is een gewilde eigenschap.
Wetenschappers zoeken naar een
intelligentiegen en kinderen moeten
koste wat kost naar het VWO. Maar is
‘intelligenter’ altijd beter? Wat is intelligentie eigenlijk? Met orthopedagoog
prof. dr. Evelyn Kroesbergen, econoom
prof. dr. Paul de Beer en cognitief
psycholoog dr. Chris Janssen.

27
NOV

Stress
Stress kent vele vormen. Van
tentamenvrees tot burn-outs en
trauma’s. Waarom heeft de een er meer
last van dan de ander? En is stress ook
ergens goed voor? Met psycholoog Juul
Gouweloos, neurobioloog dr. Angela
Sarabdjitsingh en psychiater dr. mr.
Christiaan Vinkers.

Slaap
Waarom dromen we? Wat maakt dat we
dag- of nachtdieren zijn, goede of slechte slapers en is de samenleving daar
voldoende op ingericht? Wat als een
heel land te weinig slaapt? Met cardioloog dr. Linda van Laake, experimenteel
en gezondheidspsycholoog dr. Jeroen
Benjamins en klinisch psycholoog dr.
Annette van Schagen.
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19

Betweter
Festival

Line-up
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Wie tegenwoordig iemand de les leest, stuit op argwaan.
Voor elke waarheid is er een alternatief. Hoe weten we wat
waar is in de eindeloze stroom van informatie, hypes en
trends? Is de grens tussen feit en fictie wel zo scherp als we
denken?
Op het Betweter Festival ga je met wetenschappers en
kunstenaars op onderzoek uit. Ontmasker klinkklare
leugens of laat je leiden langs fundamentele vragen en
onzekerheden. Bestaat de filterbubbel? Helpen economen
de economie om zeep? Ontdek hoe het echt zit - of anders
kan.

29 Se p
V r 19. 3 0 – 02.0 0 uur
Tivo liV r e den bu rg
Di v er se z a len
Tic ket s €12 ,50
V ia www. be tw e terfes ti va l . nl

Naast headliners als Tim Fransen, Jeangu Macrooy,
Zitakula en Clean Pete, bieden we het beste uit de
wetenschap. Dr. Sterre Leufkens geeft antwoord op de
vraag of de ene taal makkelijker is om te leren dan de
ander, prof. dr. Stefan Vandoren vertelt of zwarte gaten
ook echt zwart zijn, en dr. Hester den Ruijter onderzoekt
of mannenharten anders zijn dan vrouwenharten.

20

21

EN

Benefit of the

doubt

c ie n c e
M o v ie s & S
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02

Kumaré

DEC
04

Merchants of Doubt

We like to think that we value truth in science, in court and
in other parts of life. Yet what looks authentic, could be
false. What happens when reality conflicts with your dearest
beliefs and values? Three films about the struggle for truth
and the comfort of being fooled.

NOV
06
Oc t – Dec
Mon 19.0 0 – 21.15 Hr s
C in e m a ‘ t Hoogt
The at re 1
U tr ec ht You ng Ac ade m y

12 Angry Men
A heroic anti-conformist jury member
challenges an 11-1 vote for conviction in
order to reach a unanimous and correct
verdict. To what extent are we able to
set aside personal beliefs and let the
facts speak for themselves? Q&A with
Prof Elaine Mak (Law, UU).

American film maker Vikram Gandhi
pretends to be an Indian guru. Looking
for spiritual guidance, his followers learn
their main lesson when Gandhi reveals
his true identity. How can you fool a
believer? Q&A with Dr Madelijn Strick
(Psychology, UU).

Around 2001 the US Republican party
was 100% committed to stop global
warming, until ‘professional deceivers’
manipulated the debate on climate
change. How can doubt thrive while
scientists agree on the facts? Q&A with
Dr Daniel Oberski (Statistics, UU).

22

23

Vierkante
ogen

O k t – N ov
Do 17. 3 0 – 18 .15 uur

T V- s e r ie s

o n t le e d

Tivo liV r e de n bu rg
C a fé He t Gege v en Pa a rd

Tv-series zijn razend populair. Van de moorden in de
Middeleeuws aandoende kastelen uit Game of Thrones tot
de achterkamertjespolitiek in House of Cards . Van liefde
en leed in de vrouwengevangenis van Orange is the New

Black tot de ‘war on drugs’ in Narcos . De levens van fictieve
karakters geven je een beeld van werelden die je uit het
echte leven niet kent. Maar in hoeverre stroken ze met de
realiteit?

12
OK T

Narcos
Dr. Martijn Oosterbaan
(Antropologie, UU)

19
OK T

Game of Thrones
Dr. Frank Brandsma
(Literatuurwetenschap, UU)

26
OK T

Orange is the New Black
Dr. Annemarie Slotboom
(Criminologie, VU)

02
NOV

House of Cards
Dr. Wytze van der Woude
(Staatsrecht, UU)

24

25

EN

Truth or dare?

On science & activism

esc ar tes
N ig h t o f D
Can science make the world a better place? Historian Dr
Alice Dreger is an activist for intersex rights. But when she
criticized a group of transgender activists for disputing
valid scientific findings, she became a target of slander and
defamatory attacks herself. It made her reconsider the role
and responsibility of scientists and their contribution to
social justice. Using this and other recent controversies, she
shows what happens when empirical evidence is at odds
with political purposes.
After the lecture science journalist Jop de Vrieze will
interview Dr Dreger. Should scientists never be activists?

20 N ov
Mon 20.0 0 – 21. 3 0 Hr s
Ac ade m ieg e bo u w
Aul a
Desc a r tes C e ntr e

EN

Weapons of Math

Destruction

mocrac y
Data & de

We live in the age of the algorithm. Increasingly, the
decisions that affect our lives - whether we get a job,
how much we pay for insurance - are being made by
mathematical models. In theory, everyone is judged
according to the same rules, and bias is eliminated. But
according to data scientist Cathy O’Neil, the opposite is
true. She reveals how the models being used today increase
inequality, creating a toxic cocktail for democracy. How can
we resist the dark side of big data?

21 Nov
T UE 20.0 0 – 21. 3 0 Hr s
Tivo liV r e den bu rg
Hert z
Stic hting SETUP
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Mis niets

Colofon
Publicatiedatum
1 augustus 2017

Lukt het je niet om erbij te zijn of heb je een lezing
gemist? Treur niet! Lees de blogs of bekijk en
beluister onze lezingen op sg.uu.nl.
Via de site kun je je ook inschrijven voor onze
nieuwsbrief. Zo ontvang je automatisch berichten over
nieuw programma en meer. Onze evenementen kun je
direct toevoegen aan je digitale agenda.
Je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter
en YouTube. Dan mis je nooit een leuk nieuwtje,
interessante leestip, of die mooie stageplaats. Deel
activiteiten en video’s met vrienden en volgers. En
natuurlijk is iedereen altijd welkom in de zaal.

www.twitter.com/SG_UU
www.facebook.com/studiumgenerale.uu
www.youtube.com/studiumgeneraleuu

Vormgeving
Frank-Jan van Lunteren (collageboys.nl)
Drukwerk
Xerox
Fotografie
Cover: photocase.com/CL, p.4: photocase.com/Marie Maerz,
p.6: photocase.com/Unschuldslamm, p.8: photocase.com/
knallgrün, p.10: pixabay.com, p.12: photocase.com/Susann
Städter, p.16: TivoliVredenburg/Koen Peters, p.18: FrankJan van Lunteren, p.20 photocase.com/FemmeCurieuse,
p.22: Flickr.com/Annie Roi, p.24: photocase.com/flo-flash,
p.25: photocase.com/Seleneos, p.26: photocase.com/
onemorenametoremember.

28

Overleeft Europa de 21e eeuw?

Wa arom kunnen we niet zonder
stress?

Wat is het geheim van Game of
Thrones?

