Golden Days på Teknisk Museum
Danmarks Tekniske Museum deltog med en masse arrangementer i Golden Days 2012, hvor temaet var
1950’erne. Det passede rigtig godt til os.
I år tager Golden Days festivalen udgangspunkt i Søren Kierkegaard året, hvilket umiddelbart så kan synes
lidt længere væk fra Teknisk Museum. Man har valgt at kalde festivalen ”Philosophy Now”, således at den
ikke er rent Kierkegaard, men bredere.
Festivalen varer fra 6-22. september, og Teknisk Museum deltager med 4 arrangementer.

Niels Bohrs atomfilosofi - på Teknisk Museum lørdag d. 7.9.2013 kl. 14
Foredrag af professor Helge Kragh, Aarhus Universitet
Niels Bohr fremsatte sin atomteori i 1913, et hundredår, som markeres samtidig med Kierkegaards 200 år.
Der er ingen tvivl om, at Niels Bohr læste Kierkegaard, og nogle mener, at det fik indflydelse på Bohrs
tanker frem mod kvantemekanikken. Få danskere har opnået så stor international anerkendelse som Niels
Bohr, og fortællingen om ham er en historie om mange ting: om fysik og filosofi, om samarbejde og
åbenhed, om Danmark og om verdenshistorie.
Billetter sættes til salg fra d. 20.8 på festivalbillet.dk eller de kan købes på Danmarks Tekniske Museum.
Sædvanlig entre billetpris 65 kr., tilmelding og billetkøb nødvendig, max. 80 deltagere.

Hans Christian Ørsted og Aanden i Naturen - på Teknisk Museum søndag d. 8.9.2013 kl. 14
Foredrag af dr. Phil. Dan Charly Christensen
Foredrag om Ørsteds naturfilosofi. Hans epokegørende opdagelse af elektromagnetismen er inspireret af
Kant. For dem begge var det et spørgsmål om at erkende de virksomme kræfter i atomernes verden. Disse
kræfter kunne ikke måles og vejes og kunne derfor ikke udtrykkes ved hjælp af matematik. Deraf Aanden i
Naturen.
Ørsted var desuden stærkt optaget af forholdene mellem fysik og kunst, og han drømte om at udvikle en
naturæstetik.
Billetter sættes til salg fra d. 20.8 på festivalbillet.dk eller de kan købes på Danmarks Tekniske Museum.
Sædvanlig entre billetpris 65 kr., tilmelding og billetkøb nødvendig, max. 80 deltagere.

Det etiske valg under en magtfuld himmel – søndag d. 15.9.2013 kl. 14
Foredrag af performancekunstneren Simone Aaberg Kærn
Kierkegaard skrev i 1836: ”Det gjælder i Livet meget om at passe paa, naar Eens Stikord kommer”.
Kierkegaard er faderen til eksistentialismen, altså troen på, at mennesket skaber sin egen tilværelse.
Oplev en eksistentialistisk tour de force med performancekunstneren Simone Aaberg Kærn, der
generobrede himlen efter nine-eleven. Og fløj til Kabul, Afghanistan, i sit lille Piper Colt fly.
Billetter sættes til salg fra d. 20.8 på festivalbillet.dk eller de kan købes på Danmarks Tekniske Museum.
Sædvanlig entre billetpris 65 kr., tilmelding og billetkøb nødvendig, max. 80 deltagere.

Lykken på skinner – lørdag d. 21. og søndag d. 22.9.2013 kl. 10 – 17
Familiearrangement

I Helsingør har man valgt at lade ”lykke” være fællestemaet for kommunens deltagelse i Golden Days
festivalen. Og hvornår kan man vel være lykkeligere end når man er opslugt af en hobby!
Modeljernbane-hobbyen er nok alle hobbyers moder. Her udleves det ultimative engagement.
Oplev på Teknisk Museums modeljernbanetræf lykken sat på skinner, med den intense interesse for miniverdenen. Der er også anlæg bygget af unge – og lykken ville være, at interessen smittede med et besøg på
Teknisk Museum.
7.000 m2 af museets store haller er i denne weekend fyldt med modeljernbaneanlæg fra den helt lille skalaN op til den store skala 0. Der er både tog-teknik og fascinerende landskaber at se på. Desuden kører
museets udendørs parkbane med både elektrisk tog og damptog.
Sædvanlig entrepris 65 kr.

