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Czy można zmienić wodę w wino? W sobotę odbędzie się 14 Piknik Naukowy Polskiego Radia. Tym
razem w Parku Rydza-Śmigłego na Powiślu.  Fot.
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Demonstratorzy naukowi pokazali jak rozpalić ognisko wodą
 
ZOBACZ TAKŻE
 
Góraszka - lotnicza i jubileuszowa (11-06-10, 05:00)
 
The KNOT - łączymy wyobraźnię z rzeczywistością! (07-06-10, 16:58)
 
Impreza rozpocznie się o godz. 11. Uczestniczy w niej ponad 200 instytucji z 21 krajów związanych z
różnymi dziedzinami wiedzy: matematyką, fizyką i chemią, archeologią, biologią, medycyną, literaturą,
historią czy geografią. Ich przedstawiciele przygotowali setki eksperymentów, symulacji i modeli.
 
Hasłem przewodnim imprezy jest w tym roku "Wielki MikroŚwiat ". Organizatorzy podzielili teren
imprezy na specjalne sektory tematyczne m.in.: Miasteczko Politechniki, Wioska Archeologiczna, Wioska
Światowa, Strefa Kosmiczno-Lotnicza, Strefa Muzeów, Strefa Biologiczno-Medyczna czy Atrakcje Wodne
przy fontannach. Najbardziej spektakularne pokazy będzie można oglądać na scenie przy schodach na
skarpę od ul. Rozbrat.
 
Goście specjalni - grupa naukowców Science Made Simple z Wielkiej Brytanii przy współpracy British
Council zaprezentuje pokazy na temat wody i dźwięku. Publiczność dowie się, czy można zmienić wodę
w wino, jak spowodować jej wybuch, jaki jest najbardziej nieprzyjemny dźwięk na świecie i czy wieloryb
może zabić rybę bąbelkiem.
 
Wśród gości, którzy pierwszy raz wystąpią podczas Pikniku będzie m.in. Pietro Olla - demonstrator z
Włoch, cyrkowiec, nauczyciel fizyki gier. W ramach wydarzeń specjalnych wystąpi Teatr Pantomimy
Mimo, a Centrum Nauki Kopernik przeprowadzi akcje "Genetics" oraz "Pomaluj MikroŚwiat" - ogromną
kolorowankę dla dzieci.
 
Oprawę muzyczną zapewni DJ Barto i Duże Pe. Specjalny koncert pt.: "Eksplozja dźwięków" przygotuje
grupa All Sounds Allowed , zagra na wiertarkach, szlifierkach, piłach i innych nietypowych



instrumentach. W koncercie finałowym wystąpi Afro Kolektyw .
 
Imprezę organizuje Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
 
12 czerwca, godz. 11- 20, Park Marszałka Edwarda Rydza- Śmigłego (wejście od ulicy Rozbrat )


